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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΒΥΎΜΑΤΊἝ Δ. 

ΧΕΝΟΡΠΟΝΤῚΙΝ 

ΜΕΜΟΠΑΒΡΊΙΠᾷ(ΙΑ. 

ΟΜ ΑΡΟΠΚΟΟΟΙΑ ῬΟΓΒΑΤΙΝ 

ΕΙΌΕΜ ΑΥΟΤΟΕῚ 160 ΑὈΞΟΚΙΡΤΑ. 

ἘΧ ΒΕΘΕΝΒΙΟΝΕ ΒΟΗΝΕΙΌΈΕΒΙ.. 

ΕσΌΒΡΘΕΜ ΝΟΤΙΒ ΙΝΒΤΕΟΧΙΤ, 

ΕΊῚ ΘΟΟΤΟΚΌΜ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒῸΒΚ ΑἸΙΟΒΌΜ ΑΥ̓ΧΙῚΤ 

ΒΟΒΕΒΕΗΤΙΝ ΥὙΟΌΝΟ, ΔΑ. Μ. 

αΙ αϑαῦ δ: 
ΕΧ ῬΕΕΙῸ ΑΘΟΑΘΈΕΜΙΟΟς 

ΤΥΎΡΙΒ ΕἸ ΟἘἙΔΑ ΑΝΌΏΒΕΖΣ ἃ Θ9ΟΑΝΝΙΒΘ ΜῸ ὈΝΟΑΝ, 

ΙΜΡΈΝΘΙΒ ΗΠ. ῬΕΙΕΒΤΙΙΕΥ, ΟΟὟΙΕ. ΤΟΥ». ἃ 506..0 ΗΑΒΌΙΝΟ ὅ ΤΕΡΑΒ, 

ΤΟΝΟΏΙΝῚ ; ΒΕΙ1, ἃ ΒΒΑΠΕΙΤΕ. ἘΕΠΙΝΒΌΒΟΙ; ἘΤ 

ΜΑΠΚΌΙΑΥΝ ἃ ΟὔὐΝΝΙΝΟΑΉΗΑΜῈ, ΟἸΒΟαῦΖΕ. 

1820. 
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ΓΕΟΤΟΙΝΙ ΌΟΟΤΟ 

.ϑ, 

ΒΟΙΤΟΒ. 

ΧΈΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΜΕΜΟΒΑΒΙσΜ δαἀϊοπεπι μαπὸ πονεμὰ νὰ]- 

ΘΆΠ640. ΘΔ ΠῚ ΟΠΊΗΪ ᾿ἴπΠ Ρατία ΘΥγΟυθι15 τηϑο.] ]5απ6 ααδηι τηϑχ]ηγὸ 

ΠΌογατα οἱ ρου δοΐδϑιη 6586, Ορϑύδιη ἀβα]πη18. 

ΘΟΒΠΘΙἀ6ΥῚ οοπίεκίαχῃ, ἰρὶίατ, ΘΟΟΘΌΓΑ 55: Π.11ΠπΠὶ ΘΙΘΡΊΤηΙ5 ; ΠΕῸ 

ἸΌογῖθιι8.9 αὖ ρυσιι5 βου νθίασ, Ραρϑγοΐηηι5. (Ὀὐπίοχίαϊ ΟΠ Π65 

ποΐδϑ 6115 ργείίοβαβ 5] ΧΙ Πλιι5 ; αἴσῃ Ἰοοιρ]θίίοσεβ γθάα6- 

ΥΘΗΤΟΙ, 15 6 βουρίουϊιιβ ἀοοί5 8115. ποι) ραιοαβ Δ ΙΟΊΙη118, 

ἀθ χυϊθὰς π ὉΠ ἀιθιϊίαίλο 511, συ]αβααθ ἤπθηλ, ῬυΙμηϑηὴ 8π0- 

ΤΟΥ5. ΠΟΙΏΪΠΪ5 ΠΠΓΕΥ81ἢ. [Ουτηδ τηϑ] βοι 8, δα ποίδν!πηιι5. ϑῖρῃο- 

Ταϊη ᾿ΠΠοΥατ οἰανὶβ 18 Πη]ατη ΤΟΡΕΓΙ ΘΓ. 

51], ἀππὶ εἰηθπαάδίδμι δοίαμπηηιιθ, ἢι}115 ΟΡΕΥ 5. ῬΥϑοβίθ [5511], 

οἀϊοποῖη τράάθγε σοῃδγ τη", ἰρ5115 Ρϑιοὶ ᾿γγθρβϑυϊηΐ, Π}}}0Ὸ 

6556, 4υϊθιι5 ἰδοΐου δαΐ ΟΥ̓ οτ5 ἸσΏΟΒΟΟ 6 ΠΟῚ ροΐαβί, ΞρΘγΠη1:5. 

ΞΟΚΙΡῚ, Οτιλϑοῦ δι, Ὶ 

Τρεῖς Νον. ἤεοεμ. [89ὅ. 
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ἙΟΑΤΑΙΟαῦδ ΤΠΙΡΕΚΟΝΕΜ 

ΕΘΙΤΟΕΌΜ ΕΥ̓ ΒΟΕΙΡΤΟΕΌΜ, ΟὐΟΕΌΜ ΟΡΕῈ ΟΟΜΜΕΝΊΤΑΕΤΙ ΗΙ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῈΕΙ 

Α ΝΙΕΙΒ ΠΟΟΤῚΒΝ ΕὔΒΕΒΕ ΟΟΒΕΕΟΤΙ ΑΤΟΙΕ ἘΜΕΝΟΑΤῚΙ, 

ῬΡκιδια οπιπίυπι Εάίιῖο Πθτουα πὶ δἰϊψυοί Χ ΘΠΟρΠΟ ΠΕ 5 οϑί δ παπιϊπὰ ν6] Ε]ογθηίίηὰ δηπὶ 

1516 να]άδ ἰδοιιποϑᾶ. 
ΑἸίοτα ταυϊίο ἱπίορυίου ΑἸάϊηα Ψ  ηθο 5 ἀῆηο 1525 ρυοα!ῖ. 

Τογῖα Φυπίῖπα σοὺ ΕἸογοπίηα δ]ίθγα ἀπηΐ 1527 ῥυϊουίβ ἰθχίθτη Ὑθρθι, αὖ οοηίτὰ 

Εγηοϑεέίατη ἴῃ Ῥγϑσιοπο δὰ Ουτὶ ἀἸϑοιρ! πᾶπ ἀοοιῖ Ζαιπο. 3 

Αυαστγίατη Ῥειτὶ ΨΊοίοΟΥ, γγαῖο ποθάσπὶ «πηΐτρ ρδιιοῖβ ἀπηΐβ απΐθ δηπιτὴ 156] 

ΘΧΟΙ 541, ΟΟΤΩΤ ΘΙ γαυ ΕΗ], ΒίθρΠαηιιβ5, ροβῦθα Π.}]]15 Γἰθυρυθίυσα ν᾽ 4 1556 οἵ σουη ρα Ά550 

ν]ἀθίυτ. : 

Αυϊπία Βαϑ]6ο 55 ἀηηὶ 1540. ὅνο. «ιυπεῖπαβ σρρϑ. 

ϑοχίς Ηαϊοηϑῖς (Ηδ]ε ϑαθνογυτα 1540 ργοαϊῦε ζοτη 15 {τ 15 οἵ ἐχ «Ἐπ. 115 γϑροιϊ(8) 
εἰτ]ὺ5 σϑῦτιβ ἰἸοσυμη οἴ ΘΠ Πα τη βίρηαν]ῖ, Δ] ΤΟΥ Ποίυ5 αὐγααὰθ ποία οαγοί. 

ϑοριίτηα Βαβι] θθηβῖθ ἍΠΠῸ 1545 δρυὰ Νῖο. Βυυ]ηρογαηλ οτη νοίβίοηβ ΒΘΘϑΑΥ ἢ ἷ5 

Τ,αἴῖπα ργοάϊία ἰοχίυτη Ἡἰθηβογα ββϑοιιῖα αϑῦ, 

Οὔοίανα Βαϑ:]θθηθῖβ ἀρὰ 15 πρυϊηϊυτη οἶγοᾶ Δηπῖα 1545 (ποία δπΐηλ ἀπηὶ μ}}}Π10ὶ 

οὐϊία οχίαῦ) ργοάϊία ἰοχίυτη Ηδἰθηβογη νοὶ Ψυπίϊπιτη οχηϊροὶ ἃ (ὐδϑίδ!οπθ σογγροίι τη, 1π’. 

σΟΥ ἢ 6Χ 'πρσθηΐο 8Δῃ εχ ᾿1Ὀ 15 5Ου]ρεῖ5. 

Νοπα Βαβι!θθηβὶβ ἀρὰ Νῖον, Βυυπρογατη ἅππῸ 1555 ργοάϊία ἐοχίαμη ἃ (ὐαϑίδ!ομς 

οπηθηάαία πη ΤΘρΡΘΙΠ. 

Τοοΐτηα Ῥατιβίθηβὶς ἅΠη0 1541 δριιὰ .ζ4.. Βορσατάμγη ργοθϊξα ΡΥΊΟΥ68 ἀτ105 ἰἀπίμτη ΠΠΡΥῸἙ 

᾿Απομνημονευμάτων ΘΧὨϊθοί, φυδταν δ ΕΠ τ]}5 4 δίῃου Ῥυοσαϊαϊ, αὐ βάδην υδἰιιδέὶ δὲ πιαγυνι- 
ϑογίριϊ σοαϊοὶς αἰρότίον οηιδηναίο5. Τ,Θοίϊομο8 πάρ θχοουρϑῖς Ζοιηθ. 

ὕὐπάροϊτηα Ῥδγβίθπϑὶβ ἀπηῸ 1559 δρυὰ Μαγίίπυτη «ἀνοποῖὶ ρῥγοάϊία οἱ 4 50} ἐἰΖῖο 
οοτηραγαΐα ἴῃ ὈΥΪΟΥΘ ρᾶτγίο ῬδυΙβθηβοπὶ ῬΥΙΟΥ τα, δἰΐθγα ἔσο πε πᾶτὴ βϑαυϊίαν. 

ΑἸτοτὰ οἵ ἀφοίπηα δῦ Η. ϑίθρμαηο ἅπῆυ 1561 ργοάϊίαᾳ νϑῦθα Χ οπορμοπεῖβ εἰπὶ ἘΠ]- 

τἰοηῖθιι5 ῥρυϊουιθιι5, ᾿Π γῖβ βου ρΕ15 δὲ βουϊρίογατ δης όσα Ἰοςΐ8, αὶ Χ ΘΠΟρΒομ 5 ΠΡγῸσ 

ΘΧΟΟΓρΡΒΟΓα ΩΣ νοὶ] Ἰδιιάδγηΐ, οοτηραγαία, ραβδί οὐϊδτη σοηθοίαγ 5 ΘίορΠ ΔΗ σογγθοία οἱ 

τρηίαία ΘΧΒΪΡοΙ, ϑίθρμαμι ᾿ηρσοηϊατη δαἀϊιναγιης 20. Βτοάωὶ ΔΛαπηοιαίίοιοβ 'ῃ ομπηΐα 
ΧΟΡ οη 5 ορογὰ Βαρίεω 1559 οὐϊίαο, βου! ρίογαμῃ ᾿Ιθχόγιιὴ Ἰοο Ομ ιι5 ἀϊνουβ5 οὔϊα τ 

γοίογίς, 
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ΥἹ ΟΑΤΑΙΟΟΌΒ ΤΙΒΕΟΕΟΜ. 

Τοχίία οἱ ἀφοίτηα [σι θα ἀπμὸ 1569 ὀρογὰ «οδηη5 Του Κ͵αἱ! ργοσυγαῖδ σοηἸεοίατὶ5 

Ρἰατγῖθιιβ ἐπθη αΐαχη ἰοχίμ τι οἱ δα ἀϊίατη Παροῖῦ οὐ αβάάθιη νουβίοηθιη 1 αἰ παι. 

Αυδτία εὐ ἀδοίτηα ῥυϊουθπὶ γοροῖϊς Βαβι 1572. ργοάϊίΐα. αιυφάδια ἐχοπιρίανῖα 
ἀπ ηλ 1.577 ρΥεοίοσγο ἀϊουπίυγ, 

Αυἱηία οἱ ἐἰθοῖτηα οϑὲ Βιθρμαηΐαηα αἰίθγα 8ΏΠΟ 158] Ργοάϊία, ραϑϑίτα δασέα οἱ θιποπε δία. 

Βοχίαιη. εὖ ἀροϊμηδη ἤοιηθ δῆμο 1588 αὖ Ἡϊογοη. Βγαποὶ]ὶο οὐγαΐδτη ἴῃ 1511 0 

Ιδοιοηυτα ἱηβροχὶς δολία, θαυηαιθ ἀϑὰπὰ οὐ σατη πάθογα ποραΐ. 

ϑορετηδτα οὐ ἀθοϊτπαπλ ἃ (ὐβθ!ῖο Ἐοβίοοῃ!! ἀπο 1585 ργοάϊτατη εἰ γορθιϊατη 1589 

οοίζθη ΠΕΙΏΘΙΟ οἵ ρυθίίο 40 ργοοράρθπίθπ μαθογὶ ορογίοί. 

Οεοίανα οἱ ἀδοῖτηδ οϑῦ Ψοδπηῖβ ΤῳΘυ πο]αν!ὶ ἐργεῖα ἀπηο 1596 Πγαποοξιγι ροβὲ πιουίρπιὶ 

ἁιιοίογῖ5 ἃ Ετ, ϑυ]θυγρίο ργοά!α οὰτη Α πποίδιοηθυ5 ΖΡ τα] Ῥοσιῖ, ρ]θηα οὐἱ ἰπ Η. 

ΘιορΠδηιη), 564 ΟΠηηϊ τὴ ΡοΥ ρος [5 τηᾶ. 

Νομᾶ οἵ ἀθοίτηδ Ῥαγίβίθηβϑὶβ ἀπηὶ 1695 ὈΥΪΟΥ ΠῚ ΧΟΡ ΕΠ : δῆς ἴρ56 ἱγαοίαν!. 

Ητυς ροχιίποι 15. Ἐδιβο! Τιββοσίαιο ργθϑῖάθ ΠΏ), Ζ4ς. ϑομά!]ογο πὶ ΤΥ. ἴργὸς. Με- 

ποῦ. ϑοοτ, Αὐρθηίοσαι 1650 οαἀϊία, αυδτη ἃ 4. Δ. Ἑαρυίοϊο ἴῃ ΒΡ]. ΟΥ. σοτσσθπηο- 

γαϊατα Π.}}ι5 Γηςογργρθίμμα ν᾽ 1556 δι σοτηράγαββο ν᾽ ἀοίυτγ, 

ΧΧ. Οχοπίθμβομῃ 8ηη0Ὸ 1705. οὕπὶ οὨγοποϊορία ΧοΠορπομίοα ον }}} δὲ ἰαθυ} 5. 4. 

ΘΟΟΡΥΔΡΠΙοΙ5 Ργοσυγανῖ Εἰαν, ὙΝ 6115. 
ΧΧΙ. ΧΧΊΕΙ. Ἑαϊοποπὶ ἃ 90. Δυρ. ἘΠοϑε Γι ἰρ5185 ἀππὸ 1757 ουγαΐάτη γΘρθες 

Βοϊίοι ϑίπυρδοη ΟΧχοηῖϊ 1741 ἀἀάῖ15 ἀπποίαιοηΐθιι5. αυθυβάαμπι ϑιθρηδηϊ, Τυθιιη αν] 
οἱ ἄδιη. Ῥοπί. 

β 

ΧΧΙΠ1. ΧΧΙΝ. ΑἸιούαπ Εὐγηθϑίϊηαιη 1 ρϑῖθ 1742 ρῥγοάϊίαπι γθρϑίῖι Ἰάθτη ϑ᾽πὴρ- 

505) ὥχΧΟΙΙ 1749. 

ΧΧΝ. Θυατία ἀοιηιτα 1 Ἰρϑῖς 1765 οὐταία «40, Ἡ οΙ5 Κι] σοπ]θοίαγαβ δα ἀϊία5 μαδει. 

ΧΧΥΊΙ. Ουἱηία 1 ρ5᾽θηβῖβ δηηὶ 1 772 τοχίυτη δὰ ἤθη ᾿ἰθγογαχα νϑίοσγασγη δὲ θα τουι τη, 

βου ρίογιμα. αυδίμποῦ οἱ ΑΠπΙπηδαἀνουβδίοηϊθυβ τοὶ. Ετα. Ηϊηἀθηθυγρὶ Τιρϑίε 1769 

οὐϊ5 οφιχθηάἀδίαγη ὀχ θοῖ, οἂἱ ἀσοθϑϑοῦρ [,. (7, ΨαοΚοπασῖ οὐ θαν. Ἐπ μηΚοηῖ ΑΠηο.-. 

β ταϊϊοιμοθ, Ῥϑιοΐογοβ δὲ ΘΧΊ Π!ΠΟΥ65 1118, αιατι Δ0 στοσίο ΨΔΙΟΚομασῖο θχρθοίδυί ροίθυδηί, 

β (ὐδιιβαπι τοὶ ἀρϑῦιῖε πυροῦ ὙΥ̓ γειθηράο ἢ ἰπ Ψ|1 Τ)ὰν. ἘΠ ΒΚομϊ ρ. 1δ5, 156. 

ΧΧΥΝΠ. ΧΧΨΝΠΠ. ΧΧΙΧ, βιπηρβοπίαπα ἰουία, αυδτία δὲ αυϊπία απηΐ 1780. εἰ 
Ροβίγουηεθ δοσοββούηῦ ΑΠΟΠΥτολτι αιογιπηάατη ΒΥ Ϊ Δ ΠΟΥ τη ΘΟΠ]Θοίαγϑ ἰθνθ5 αἰαιιθ 

ἔογθ 111 1}68. 

ΧΧΝ, Ῥαιῖο Τιρδιθηβὶβ 1765. ργοοιναπέο Ον. Δὰρ. “ΓΗΐδιηο ὟΝ οἰθίδηδπι 5θαυϊειν. 

τ)θοιϊπαίαγῃ Ὠνΐο Τπάϊοθην Εἰγω αι ῖθ παρθυγίμηθ 6 βομθσῖβ. νἱῖα ἕωμοιὶ Ἐ αϊτουὶβ φάθσο 

οορῖς Ἐσιάον, Ομ}, ΒεθγΖ: 1], οαΐσοον Χεπορ)ιογείοιιι Ἐοϊμηπδη 1. 1 ρδῖα ἐπ 1 ἰδναγία 

Οἰεαϊ δολία 1801 ᾳιοά ᾿]έσα ΠΠ γάτα 1) 6] 1α ποπ ΡΥ  Θββι πὴ Θβί. 

ΧΧ ΧΙ. Ῥαϊποηῖ Οοίμαπ 4 Ἐν Α. δίγοι" ἀπο 1780 ρῥγοσιιγαίδο οἵ δῦπο 1797 ἴθι- 

αἴτιπ γορου στα, τ ἀἸοίταν, ΕΥϊἀουῖοὶ Ψ ἀρ ῦ5, ὀχ θπρίασα φαἀϊδαῖ. 

ΧΧΧΊΙ. Ταϊεῖο Βαβι] οοηβἷβ ἀπηΐ 1789 οομηραγαΐα πὰ] τι εὶ ξαῖε ἀϑαΐ, 

ΝΝ ΧΊΠΠΠ]Π! Ο Ηκαϊθηβὶς σοορηβοπίο Οἢχ, Οοὐοῖν. Βομαιζίο δῆπο 1780 φἀϊέα οἱ τοροιϊία 

ἅΠπη0 1795. ΡΥΩΙΟΥ Θρτορῖαβ νἱτὶ ἀοοίὶ ἀπποίαιϊομθβ οὲ σογγθοιίίομπθβ οοπίϊηθὲ ὀχοουρίας 
Φόοάππ. ΜῈ ΟΙΟμ, ἘΔΡΥΙ οΡβουνδεοηθ5 ἦὰ Ιοοα ααυδοάδπι) Οὔβουγίοτα ἈΝ Θπορμοηιῖ5 Δϑιπου. 
ϑοοτ, Οοθυνρὶ δηπὸ 1779. δά ϊί5. 

ΧΧΧΊΙΨΝ., Ζραπίανα 1 ἱροίω 1781 ργοάϊία Τὐἀϊεϊο πε ἀπε φαϊογαμ ᾿θοιίοιο5 οΐνουθας 
πλα] το ἀοουγαῖι5 Θχοογρίαϑ ρόϑιῖς αυδὰλ Εὐγπθϑεῖδπα, οαἱ ϑασορββοσαῖ ἴῃ οἤϊοῖπα ΕΠ 5  ϊ.- 

ηδ, οἱ Αὐριυπηθηΐα β᾽ Πρ στη οαρίταμι οοριοκίογα αὐἼθοῖμ. ᾿ 

ΧΧ ΝΥ, Οκχορπίρηβία δάθοϊο Τὸ ἀννατάο Εὐἀιναγὰβ ἀηο 1785 οοηβοῖαν ναγὶ 5 ̓θοιϊομἶθιι5 

ὁ Ἡθεῖς βου ρεῖ5, ΕἸογθηιίῖ5. 5, Ῥανιβίη 5 5 τοι ἀοτγῆμο Υ' αὐϊοδηἷβ, Ὄχοουρεὶβ; 4πα5 ἵπθο, 



ΟΑΤΑΙΟΟῦβ ΠΙΒΈΟΙΚΌΟΜ. υἱ 

ΧΧΧΨΥΙ. ἱπ Ἐλϊάοπουι Ζοιιπίαπαμη Γι ἰρβῖβ ἀππὸ 1790 γϑρθι ἅττα ἐγδηϑέι!ι, δαἀ]θοιῖς 

ὁ Ἰιῦτο Ζοιπῖϊ ροβὲ ππουΐοπι εὐ ταΐῃὶ ἰγδάϊτο ἀπποίαοπῖρυβ δἰΐααοί, οι ταθὰ 

νϑ]θ Ἰονῖβ ἕαϊξ ἴὰτα ορεῖα : 5ἰ αυϊὰ ἰδιηθη 101 Ὀοπθ ἔγαρὶθ ἀἰββοηιϊπαίατη ἕογία Ἰαϊοθδί, 

4 οὔμο πὶ μᾶπς πονϊββίτηδπι ἐγαηβί]. 

ΧΧΧΥΙ͂Ι. Δα ἱπιογργθιδϊοπομι οἱ οὐδῖπ Οπητηθπίδυϊουι τη ΠΟΥ τη] ἔπι πη τη ἸΗΐ, 

τα ἴσααθ αἱ ογθάο 4115, ρυούα! ες γθυβῖο Οοιτηδηΐοο βϑύσηοηθ [δοία στη] ἴ5αιι6 δ ποίδί 0] - 

Ὀὰ5 ΡΗΠοΟΒορΡ οὶ εὖ οὐ]οἱ σοπουΐβ ᾿πϑίσιοία, 4. Πὶ ΒΌΠοΙς Ῥογίθηβῖθ ἴῃ ϑαχοιιῖα, ἀ]οἷ5- 

οἴτηδ ἰπαϊογιτα τηθογοσα παγίς δ, Οοηγθοίου Βοη]. δ εἰβκε 1ιρβῖίςβ. εχ οἥῇοῖπα 

Ἐ βοΒίαπα δηῆπο 1794 ργοαϊαϊ. 

Τθτοβ τηαπιιβοτὶρίοβ δἀμίθυϊε 710. Α. Εγποβιὶ αυδίιον, 1 ο᾽ ἀθηβοπι 6 Ν᾽ οββίδηἷβ ΘΟρ 85, 

ΑἸΐοσατα Μθοστηδπηΐδπισα, ἴπ Πἴυγο ἰογίΐο ἀθϑι ποπίθτα, αἰγατηαιθ ἃ 1)αν. ἘΠ Κοπῖο 

οοπιραγδίατη, απθτα Ἐπὶ ΜΆ. 11. Μοββίαπιιμι αὐΐθγα Μ5, 1. ἀἴσθγθ 5ο]ει, Τουγίι8 

οὖ φυδτέυβ. ΨΙίπάοροπθηβθα βαπΐ, 4αογιιπι Ῥοβίουϊου ρυϊπλιπη οἱ βδοοιπάτπι ἰαπίωτη ΠΥ πὰ 

ἤαδοῖ. Ουἱηίο Ἰοσο Δἀμῖθυῖϊε «“οδπη5 ϑίορθὶ ΕἸΟΥ]ΘρῚΪ ργθῖον ἘΠαΙΠΙΟηθτα Ψαποίαπα 

1555 Οοαϊοῖβ βουῖρε Ἰοοομοβ ἃ 1)αν. ΕυΠΚΘηΪΟ σοτητηπηϊοαίδβ, ΙΘῺ 5.ΒΡΊΟΟΥ 6558 

Ῥανυϊβίθηβομι Α. δ Η. Οτοῖο οἱπὶ σοπὶραγδίμστα, οἰ]ι5 Θχσουρίαϑ ᾿θοίομθβ 6 ΒΙΒΠ]οΙΠθοα 

Θαιάπρεποῖ τηθοῦπι θθηῖστβ σοτητριι σαν νΘμΘΥΔ Πα 115 ΡΥ ΘΟΘΡΙΟΥ οἵ ββηοχ ΠΟ 716. 
Τλῦτος ΕἸοτοπίῖπος ε ΒΙιΡΙοίμοθοα ράϊσθα ααυΐπαια Εϊἀνναγάς ἀθϑῖσπανι Πογ15. 4, Β, 

Ο, Ὁ, Ἐ;, ἴῃ Ἰοοῖβ ἑδῃίιπι 5] δοί 5 σοπβιηΐοβ. 

Ῥατιϑθηβίασα 1. πο. 1502 ἄϊιο5 ρυΐογοϑ ΠΡτοϑ ταπίυση σομεϊποί, Ῥαγῖβ. 1. ἀπιδυζιιπ τη 0, 

Ῥατῖβ, 111. πο. 1645 Αροβίο! τηδπιι βουϊρίιβ, αἱέγα τΟΓῸΪ ΠΙΡΥΣ τηαχίτηδπι ραγῦθ πὶ ΠΟῚ 

ΡΙΟΟΘαΙΕ. 

Ψαίίσαπος {τ65, ἴ. οἰἔπα ὈΪ]οἴμθοθ Τθσιτα Τ]ΓὈ] πὶ, πο. 6. Ξἰριδίαχη, θογηγοἶπα ἴῃ 

οματία βορίυτη, 11, οἰΐτη Εταμ. Βδυραγ, πο. 1619, ἰογέΐιτη, 11. οἰτα ἘΠΪνῚ] {90Ὺ51η], 

το. 1556. 5Ἰρστιαίιτη, Ρ] υίβαιθ ἴῃ ἸΟΟῖ5 βθοιιτι ᾿ην 166 ΠΊ ΘΟ ΒΘΏΕΓΘ, 18 τιῦ 5 σ1 Ὑ' δἰϊδαηὶ 
Ι, ναγϊοία5 δῃηποίδία ἔτ, το], οάϊαγα ᾿π|6}}1σἱ ἀθῦθαπε, δη ποίαν! ΕἸ οΥ Βυ πη 1ι5, 

Ῥϑπαο ΟὈΪ]πι5 οσὰπὶ δατηοποσα ἰθοίογοπι 46 ἘΠ! οπα ὟΝ οΙἤδμα, οὐ]ὰ5 ἃ] αποὐθ5. τηθη- 
τοπογα ἴθοὶ,. Οαροῖαῦ οηΐπὶ νἱγῦ ὀρταρίαβ 1}. Δπρ. ἸοΪ, Ῥτοΐδβθβδον Ἐϊδ]οηβὶβ, (ὐοση- 
τηθηΐδυϊοβ ῃῸ5 Χοπορμοηΐθοβ δάοσο, ο᾽υβαιθ οροῦα [Ὁ]1ὰ ἄτι ἱπηργοβϑα δηΐθ δἰαιοῦ ΔΉ ΠῸ5 

υἱάϊ δρυὰ ᾿ρβυγα, αἴάὰθ 'πᾶάθ βχοοῦρϑὶ αἰνουϑιζαΐθηι θοῦ! οηἶβ θαπῇ, ἥδ ἱπίθυ τ ] 115 

νατϊοίαίοβ δῃηποίδπαδτγῃ σθηβι. ἘΠΙΠῸ Προο πθβοῖο 400 οαϑὰ ᾿πίουτιιρία 50 5011 1π ΠΡ 1] 

ΡΥΪτωΐ σδρι5 ΠΥ. βθοῖ. 9. νϑυθὶς Οὐδὲ γὰρ σὴν» Π}185 νεΓῸ ἀπηοίδιομποθ δαἀϊπποίαβ μαροῦ 

Ἑ αἰιοτῖς ἀοοιββίγηϊῖ, οὐι5 δαυϊάσπι {χά ]οῖτιπν τὖ 564 1 ρΟΒ5θ 1, τηαχῖ πη. ΟΡΟΓΘ Ορίαν  ἍΠη. 
Ηΐ5 50} 514115 βαυϊάθπι οὰπὶ ἢάς οὐ αἰ Πρ οπίία θα, 411 ΡΥ 6Θϑῖ, πιϑιι5 ἰθχίατη Χ ΘΠΟΡΠΟΙ- 

εἰ8 ἄθπιιο σθοθηβιΐ, ἀυρυτηθηίΐα Ὀγθνίοσα τηοηϊτι ὟΝ οἰβκὶϊ ἀρροϑαΐ, οχ ἃτηρ]15 νἱτούιπὴ ἀοο- 

ΤΟΓΌ ΤΩ ΘΟΙΠΤΠ ΘΗ ΔΥ1 15, ἡ128 ΤΩΪΠΪ ρου που δα σϑῖὴ νἱἀοραπίαν, Πα ΘΙ ΠΟΥ Θχοουρϑὶ, το] χια 

οἸηἶβῖ, ΘΟΥΥΘΟΟΠ65 οἱ Δπποίδίοπϑϑ Ρ᾽ γα πονὰ8 δα]αηχῖ, Γπἀΐσοτα ν θοαὶ διιχὶ οἵ 

κοὐτοχῖ, δία ἰξα ργοοι 556 ταϊηΐ νἱάθου ἘΠ Ἰοποστα οθίοσ!β 51 ποι Βα  οΥθπι πιθο ΒρΟΟΪΟ- 

5ΒΊΟΥΘΙΩ, οοτίο δα ἐταοίδπάμτα ΠΔὈ]]Π]ΟΥοτα οἱ σοτωσηοαϊοΥθση. 

7“. 6. ΞΕΗΝΕΙΌΒΗ. 



ΟἸΛΑΥΙ͂Θ ΤΙἸΤΕΒΑΒΌΜ 

οὐ ΑὮ ΕἸΝΕῈΜ ΝΟΤΑΒΌΜ ὕτύυντῦᾷ. 

ς , 2 ΒΕΝΨΨΕΙ,.» 

ε . . ᾿ ἘΣΚΝΈΕΒΤΙ. 

ὙΜ ᾿ Ἀ Ἑρστοκ, ΟἸδβς. 

Ξ : . . ΗΠΙνρεευμο. 

ὃ . . . . ἈυΉΝΚΕΝ.- 

Ὰ ὃ 5 νων, ὁ." ΘΊΜΡΈΒΟΝ, 

. : Φ Ὃ ὕντον.: 

. . . . . ΖΕυν .- 

“τὰν ὉϑλδδδΝ 



ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

“ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΒΥΜΑΤΩΝ Α᾿. 

ἀλολλαιννινιιιιςι 

ΟΡ. 1. 

ἙΟΕΙΜΙΝῚ ῬΕΙΜῸ ΒΟΟΒΑΤῚ ΡΌΒΙΙΟΕΒΕ ΟΒΘΈΕΟΤΟ ΒΕΒΡΟΝΘΕΤΊΕ. 1Τ.Ὰ9 

ὔἹ ΞΟΟΒΑΤῈΜ ΝΕΟῈ ΟΟΝΤΕΜΤΟΒΕΜ ῬΑΤΕΙΟΒΌΜ ΕΟΒΌΜ 

ΝΈΟΌΕ ΝΟΥΟΕΌΜ ΑΥΟΤΟΒΕΜ ΕἘΠΙ55Ε9 ΘΟσΕΑΤΟᾺΚ. 

ΤΓΟΛΛΑΆΙΣ ἐθαύμασα, σφίσι ποτὲ λόγοις ᾿Αὐηναίους 

ἐπείσαν “ οἱ γραψάμενοι Σωχράτην, ὡς ἀξιος εἴη Θανάτου 

δ ᾿ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ.} 7, 1δγ05 
νοοαῦ ΟοἸ]15 ΧΙΝ. 9. ψχιιος αἰϊοίογην 
αἰψιια Ζαοίογιιην δοογαίϊ8 σοηιηιθηιἑαγῖος 
οοπιροδμῖέ Χοπορῆοη. ΟἸςοτοπὶ ἀ6 Ν. Ὁ. 
1, 12. εἰίαίῃγ οΧοπορἤοτι ἴπ ἴϊ5, φμ α 
δοογαίε αἰϊοία γοίεϊ. ΟὙοὶβ ἀπομνημο- 
νεύματα ΤΑΥΪ5 αἸΟΌ ΠΕΣ ὑπορονημονεύμασα 

[Μασίαϊ Ρ. 164. ὑπομνήματα Ζ.}: ἠθικὰ 
ἀπομνημονεύματα Ὠϊορσοηϊ 1αδγι, 1Π1. 54: 
ἀποφθέγματα Σωκχράτους ἴῃ 50Π0}115 Δῖϑ. 
ἴῃ Ατίβεα, : βεθσιπάστα ΤΠ Πθοποπ ἴῃ ῬΙο- 
ΟΎΓαΠ. 5. ἀπομνημόνευμα πρᾶξίς ἔσσιν ἢ 

: λόγος βιωφελής. ἴρ56 ΣΧ οΠορΡΠοη ἴῃ ἘΡΡ. 
ἰϑοοῦ. 18. πεποίημαι δέ σινὰ ἀπομνημονεύ- 
μάτα Σωκράτους : ἴο5 σοηυηιθηιξαγῖοβ ἠιῖ8- 
ϑυγμην 586 50Ὑ100 δχαηιϊγιαγίος αηιϊοϊξ : 
ΕρΙϑί. 22, νυογοῦὶ 86, αὖ ρογϑοθια ϑοογαϊξὶδ 
9αἰϊ5 εἰγιέ αἰστι. ϑοά ΠΙυα ἰπργίγηϊβ πο- 
(4 Ὀ116, φυιοά 5ογῖθις ἴῃ ἘΡ. 15, Ρ. 838, 10, 
δοκεῖ χρῆναι ἡμᾶς συγγράφειν, ὥ ποτε εἶπεν 
ἀνὴρ καὶ ἔπραξεν" καὶ αὕτη ἀπολογία γέ- 
γοιτ᾽ ἄν αὐτοῦ βελτίστη εἰς πὸ γῦν σε καὶ εἰς 

σὸ ἔπεσα. Ἡφὸο ἀσομνημονεύματα Ρτώ- 
θοπέ Χοπορμῃοηίθατη ϑοογαίϊ5 Α ΡΟ] ορίατη: 
γοϑροπάοί θηΐπῇ 'π ἢϊ56 ΧΟΠορθοη δα 5[η- 
α]ὰ δροσιιθαίοηΐἶθ οαρῖία : ῥγφίογοα 1π 
Ατόρ ποι, ἱπίου οροτὰ Ὠίοηυσϑ, Ηαἱῖς. 11. 
Ρ. 105, 54. ϑοογαίϊ5 ἐγκώμιον 50Υρ51550 
ἀϊείταν ῬΊαϊο ἐν ἀπολογίας σχήματι: Χοη- 

ΟΡἤΠΟἢ δαίρθυῃ ἐν σοῖς ἀπ'ομινημιονεύμασιν" ὡς 

γὰρ ἀπολογούμενος ὑπὲρ Σωκράτους ἐγκώ- 
μιον Σωκράσου: περαΐν. ἄτι νυϊσαία 
Ῥτοβίαῦ αὐ ΧΟΠΟΡΠοπίῖς Σωκράτους ᾿Ασπο- 
λογία, ο5ὺ 114 πος ᾿πσθηΐο σδρ (4}1, 51 χυϊά 
7 αῖοο; Ργούϑιβ ἱπάϊσπα, αἰ Θοάθτα σοηῆαία, 
οὐ ἥπετα Ογγορεϊε ἀθθϑίηιβ οὐ δ]ϊα 
αιιορ4Π1, 41185. νὰ] 0 Ὸ Ἰοσιπίμ τὸ Χοπο- 
Ῥῃοῃίθα, (βίθγ τη οχ ἢΐ5 δχί τη 115. 1106]- 
115 ἀϊοέογωτα ξαοίοτασηαιια ϑοογαίϊβ, ροριι- 
ἸΑγῖ5 ϑοογαίί5 θδῦ ΡΒ] οβορηΐα ροίθημάα, πο 
εχ Τ)ιδ]οσὶς Ῥ]αΐοηῖβ, ϑοογδί τηυ]ία {τ]- 
Ῥυιοπῖβ, 46 φαϊριβ πθ οορ]ίανὶς 4υ] θη, 
οΧ Ῥυιπαρσογθουατη Παιϊιβία ΘοΟτηση  ίΔΥ115. 
Ῥαϊπ. 

“Μοηιογαδίϊα χαὶϊ ῬΥΐγηιιβ νουεε, Ψ]οίο- 
Υἶ5, βθὶχλ 4115 4115, πθο 1 δίῖηθ αἰχΙΐ, πο 
ΒΘΠΒΌΤη νΟΟΑΡ}1 τα], Τρϑυτα 6 Ὸ 
γοσαθυ]υτ ἤΟΟ νὰ ΠΆΤΩ 6556. δύσι, 8ΠΠ0- 
ταϊϊοποη ὙΝ οἰβκῖϊ, ααϊ αυοὰ ϊοροπος 
Τ Δογὰ5 αἱ ΧΟΠοΡρΠοηΐοα ἰ{τδαϊαϊ55ο 
ὑποσημειωσάμενον α΄] ἀθ ϑοογαίο σϑίμ]}5- 
βοί, δὰ βουϊροπαϊ ποία τοίοσί, αυΐθιιβ 
ΧΟΠοΡρμοη ἀϊοίαᾳ ϑ'οογαί5 οχοορία ἴῃ Ρὺ}- 
Ἰΐσατα φαϊἀου, δἄθοαιιθ Χοπορποπίομα 
οὐπὶ ΤΠ Ἰροῖο Οοπίυγχια 1 ἘΣΡΙδί. δὰ Βεῖρὰθ 
27 πιοίατυτη ἰβίδσιιιλ ἱπνθηίουθπι [ον 
Μοτηϊηΐββο ἀθθοραὶ νἱγ ἀοοΐι5, αιοα ἴρ86 
ἀρίπάο οχ οοάοιη Ἰλίορσοπο γϑίμ ἀθ. 51- 



“- νΡν.----λλ-ῦ---- 

ῷ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΣ ΜΕΜΟΒΛΑΒΙΠΙΌΜ 

-“ ᾽ « “ « Ν Ἁ ᾽ Ε] -“ Ὀ κ᾽ "ἪἩ 

τῇ πόλει. “ἡ μὲν γὰρ γραῷη κατ αὐτου ᾿τοιῶθξε τίς ἤν" 

5. ΑΔΙΚΕΙῚ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΟΥΣ ΜῈΝ Η ΠΟΛΙΣ ΝΟΜΙΖΕῚ ΘΕΟΥΣ 
ἃ 

ΟΥ ΝΟΜΙΖΩΝ, ΕΤΕΡΑ ΔΕ ΚΑΙΝΑ ΔΑΙΜΟΝῚΛΑ ἙΕἸΙΣΦΕΡΩΝ. 

ΑΔΙΚΕῚ ΔῈ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΙΑΦΘΕΙΡΩΝ. 
- Ν ᾿ ᾽ 3 Ἃ Ἑ 

ΠΙρώτον μὲν οὖν, ὡς οὐκ ἐνόρμυιξεν οὃς ἡ πόλις νομίζει ϑγεοὺς, 
᾿ 7 “: 

ποίῳ ποτ᾽ ἐχρήσαντο τεκμηρίῳ; ύων τε γὰρ φανερὸς ἦν, 
,ἷ Ἁ Θ Ε 7  ἈἸΜΔῸ -»Ἢ -“ “ 7 

πολλᾶκις μὲν “ οἰκοί, πολλᾶκις ὃς ἐπὶ τῶν κοινῶν σης πόλεως 

βωμῶν. καὶ μαντικῇ χρώμενος οὐκ ἀφανὴς ἤν' διετεθρύλλητο 
͵ὔ ͵7 " 

γὰρ, ὡς φαίη Σωκράτης; τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ σημαίνειν. ὅθεν 

Το η6 ϑοοιατ5 δι ἀϊίουθ, φαΐ Θχ βοῃοΐα τὸ- 
αἴθ ὧν ἐμνημόνευεν ὑποσημειώσεις ἐσοιεῖπο. 
ἘΙάϊοαΪΙ Ἰσίτον βαηΐ, ααΐ σοτηροπαᾶϊα ποῖδ- 
γατα ἴῃ Πᾶς ΧΟΠΟΡΠΟΠΙΪ5 εοΐαΐθ ΥΘρουῖϑ56 
5'0 1] νἱϑὶ βιιηΐ, ας δάθο ρῃ]Οβορ ματα πο- 
ρἷ5 ἱπνθηίζογθιη ποίδγατῃ οἰ ρσιηΐ, 

Οτάϊπομπιλ οαρίζατη δὲ σΘΓατὰ 51 Π ΡῈ} 15 
σαρ εθι5 (ταοίαίταμα ΠῸΠ ΟρίΓαιιπλ 6556, 
πος ΘΠῚ, 4 ΘΓ ΔΥΡῚΙΠ ΘΠΓΟΓΏ τη 5ἰ τα ἢ ἰ40 
οἵ οοπηθχίο ροβίμίασα νἱἀοραίαγ, σὰ ρο- 
ἶὰ5. δὰπλ 4 6πὶ τοοογάδεϊο ἔογίθ βιισιρθϑ- 
βούαΐ, διυιΐ δοζοιηστηοάδίϊο Υογαστη δα ϊί8- 
Τυτη δα δυτηπηα 1|1ἃ ἀοἔρβ! οηἷἶβ ϑοουδέϊοςο 
οαρίία, δά αιι8 πηαίθυαστη ΘΧ ΤΠ] ΟσἿα 5ιιἃ 
οἔ δἰΐθοπα υπαΐαιιθ οο]]θοίατη γϑάϊσοσθ ΘΟῊ- 
δίιι5 θοῦ Χϑπορμοη, οχῖρουθ 11 νἀ θθδίυσ, 
ῬΥΪπγ5 δοσυγαίθ ἀοουϊῦ Β. ὙΥ εἶδα, χὺϊ 
σρίοσγα ἀἄἀθ υἱγίθιιβ ἱπροηϊ ΣΧ ΘΠΟΡΠοΙζοΙ 
πῆγα τηϑυϊ τη τηἶῃΐ βοπεγο υἹάθέυγ, 

Τηίορυϊαΐοτα Βοσατα ΠΪγούαση ποῦ τ ]- 
4.8 54] νδπη π]δ Π51556, 568 Πΐπο ἴπᾶθ ᾿ΠΌγὰ- 
γἰοσασα οὐρα δὲ ἰθυηρουῖὶβ ᾿π]υγῖα ἔ 556 
ττητηϊπ αΐδτη οἵ οοπίατηϊ μδίατη, τη} 15. 1Π- 
ἀἰοῖῖα Πισοῦ μοάΐθαιθ δρμοβοθσο, αι186 5[1ν- 
δ] ῖς Ἰοςῖβ. οοη]θοίιτ 5. υἱσογιιτπλ ἀοοίΟΥ ΠΣ 
Ἰην δι σαΐα ᾿παϊοαίγηυβ. Α]1ὰ υἱτῖθ αα]- 
ὈιυιΞάαχῃ ἀοοίία 150 υἷβδα βιιηΐ ἴῃ Πἷβ Πρ σὶβ 
ἄθοϑβθο, νοι χαοᾶ Οἴςοσο ἀθ Ν. Ὁ. 1. 
19. ΝΧοπορμομπίθυτη ϑοογαίθμι ἔδοϊς ἀϊ- 
σρηΐριῃ βοίθηι δὲ αγιγυιην αἰδιιτπν δὲ τιοαρ 
φιγειιγγυν ἑτυην απιΐοην ρίιγο8 ἀἰθο5, Ῥοϊαϊς τὸ- 
Ρουΐββθ 5δ᾽ νἱἀοσὶ 1ἴᾳ ἴπ ΜοοΥ. 1, Πὶ, 
14. υἱἱ γθοίθ οοηβυῖς ὟΥ εἰβκο οοπίγα Ἐυδη- 
Κεηίατα. Αἰαὰθ οπηπῖπο ΟἸΘΘΓΟ 8 ΒΌΤΏτηδ 
ζαϊς πορ] σθητία ἰπ Θχοοσροηαϊβ νοίθγασα 
ΡΒ] Οβορβοσαπι ορὶ πἰοηϊθιι8. οὲ ᾿πϑογθπ  ἷ8 
Ἰῖρτο ἀθ Ναίισγαᾳ ᾿)θοτγυτῃ. ᾿ 

» τίσι σοτὶ] Γηϊογϑοτίαπι ἃ Ζϑιηΐο δὴ 
οχ Οτορουῦῖῖ ΟοΥ. Οιητηοπί. δὰ Ἡογπηορ. 
π Ἐοῖβκὶὶ Οταῖ. ὅτ, οὶ. ΨΠΠ. ρ, 
906. 1ω10τι τηδρυβοσῖριϊ ΠΟ Δρποβοιηΐ, 

ς οἱ γραψάμενοι) Μαχ. Ἴγτ, 1)155, 9, 

Σωκράτην, ἸΠ]υ, Μέλιτος μὲν ἐγράψατο, 
ἼΑνυσος δὲ εἰσήγαγε, Λύκων δὲ ἐδίωκε, κατε- 
δίκασαν δὲ ᾿Αθηναῖοι, ἔδησαν δὲ οἱ ἕνδεκα, ἀπ- 
ἔκτεινε δὲ ὁ ὑπηρέτης, οἰο. 

ἃ ἡ μὲν γὰρ γραφὴ] Τραφὴ αοοιιβαίἴο 56 
αοἰΐο οι. Ἡδς νοχ ριόρυίβ δὰ πάϊοϊς 
ῬΌΒΙΙοα βρεοίαί, δὲ οὐἱρὸ δος βδέ. Θυὶ 
δοοιιβαθαΐῖ, ἴῃ βουρίο νϑὶ 106 }}]0 ποιῆθη 
6}]05 ἀφξογθθαΐ, φιυὶ δοςιβαθαίαγ, ΟΥ ΓΘ ἢ 
ἸρϑΤη, δὲ εχ ΄υὰ ἰθσο: 5Ὁ βου ΒΘ θϑίαιιθ 
ΠΙΡΘΙ] τὴ, στα οὶ ταὶ ἀδίυσιβ. [ἢ 
1106 110 14}} πες ἀθ βϑοοζαίθ βουὶρία--- Αδικεῖ 
Σωκράτης, οὕς μὲν ἡ σόλις νομίζει Θεοὺς, 

ἃς. Μιᾶς ϑαϊπηαβίυτη ἀθ τηοάο Ὀ5ῈΓ. Ὁ. 
108. Τηάδ φεύγειν γραφὴν ἀδ γοοὸ αἰοίίυτ. 
Με θοΥ. ΤΥ. ἵν. 4.--ϑῖο ἴῃ φεύγων φόνου, 
φεύγων ἀνδροφονίας, 5] 6}}}σἸτγ νῸΧχ γρα- 
φήν. 8. 

Ὁ σοιώδε σιςἿ ἘΠΟραπίογ ΟΥωοὶ νουθὸ 
σις οχρυίπηαης 1 1 ας πογαπι εγ ; π6- 
46 δὲ ρίαπθ αθυαπάδε, λἀι)ικοθηκοαϊϊ ζῈγὸ 
ἐγαί. Ἐχποβι. Ψια. Αὐϊβίορ. ΝῸΡ. 816. 4. 

ς ἔνι" Οογιῖνγα 7ι|ι5 ζιδψιιο αρῖξ. 
τῦιίοη. ΟΥΤῚ]ατη Πδπς ΟΥΪΠΪ Π Δ ΪΟἢΪ5 
αἰϊαία δριιὰ 1, δῦγι. 11. 40, ρ]θηΐιβ ἀο- 
Βου ρίαμπη υἱάοτο Ἰἰσοῖ. Ἐχ απὸ Ἰοοο οἱ 
οχ Βοος Χοπορμβοῃείς, ΤΠ ρίοπαβ Κ΄. Ο. 1ο- 
οὐπὶ Ῥιαίομὶβ ἰῃ Αροὶ. ὅς. βϑοῖ. 2, οοὺ- 
γἱσοπάυπτ σοηβοί, οἵ ΒῸῈΡΡΙ μά πὶ Θϑβο νοὶ 
εἰσφίροντα, νοὶ εἰσηγούμενον ; οὑπὶ ΟΥτηΪηΪ 
ἀδγθίυῦ θὰ] ΠΟῚ τροάο χαινὰ δαιμόνια νο- 
μίζειν, 504 οἰἴατα εἰσφέρειν. 1. 

ἀ ἕτερα δὲ καινὰ] 1ῖθογ Ῥασῖβ. 1, ἕτερα 
δὲ σινα. 8 μΉ ΠΤΟΓ ἔοσο Ραθ]ο ροβὲ Ῥασίβ. 
111. αἰτιάσασθαι καὶ τὰ δαιμόνια Ξοτὶρτ πὶ 
Βαρθί. τὸ εἰσφέρων ΤηλΥρῸ ϑίθρῃ, ἐσεισ- 
φίρων οχ Νίαχίπιο Ὑγτὶο 1) ἰββοσί, Χ, 
ΘΟΓΩΤΩΘΙΠΟΥαν Ϊζ, 

6 οἴκοι) Ῥοτηὶ Οτεοὶ ἀγάτα νο] ἔοσυσα 
ἐν αὐλῇ, Τλοπλαπὶ ἱπ σοτηρ! ανῖο Βαθορδῃΐ, 
ἴω 40 5βδοσᾷ ρυῖναίδ λοι εθαμῖ, τ οχ 1)οΥ- 
Ὑ]ΠΠο δὰ ΟΠαυϊοποπη Ρ, 2947. δἀπιοποὶ 



ΠΙΒΕᾺΕ 1. ΟΑΡ, 1. 3 

λ ἂ, ϑ ᾽ὔ -“ Δ ΟῚ , 

δὴ καὶ μαλιστὰ μοι δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασθαι 

Ὁ δὲ δαιμόνια εἰσφέρειν. 

Ν 
ε κοινῶ 

2. ἊΝ 7 ἡ ων 

οὐδὲν ΎΨΕΝ ἐἰσέφερε τῶν 

ἄλλων, ὅσοι; μαντικὴν γομίζοντες; οἰωνοῖς “5Ὲ ,Ζεώνται καὶ 
ἢ 

κ 

3 φήμαις καὶ 

λαμᾷξάνουσιν, 
συμθόλοις καὶ Ἶ ϑυσίαις. οὗτοί σε γὰρ᾽ ὑπο- 

οὐ τοὺς ὀρνιθας οὐδὲ τοὺς ἱ ἀπαντώντας 

εἰδέναι τὰ συμφέροντα τοῖς μαντευυμοένοις. ἀλλὰ τοὺς Θεοὺς 
Χ ΄ δὸς μὰ ΄ μμδδ δὸ “ ἂν, ζ 

διὰ Τούτων αυτὸῷ σηρνατνειν, κα κεῖνος ουτῶως ἐνόμιζεν. 
3 

᾿Αλλ 
ἐδ νὰ Ν, αυπ λοι δε . “- Κὰ ἃ Ἀν κὰν, ἃ 7 

οἱ μυὲν πλεῖστοι φασὶν ὑπὸ τε τῶν ὀρνίθων καὶ τῶν ἀπαντωντῶν 
ΕἸ ἥ ͵7 Ν ζ 

ἀποτρέπεσθαι σε καὶ προτρέπεσθαι" 

Εγηθϑε. ῬῬ]δίοηϊβ ΒδῖραΒ], 1. Ὁ. 148. 
Ἰοσὰβ βϑῦ οἱ αγιββίτηιιβ ἀθ ὕθρμαῖο: σεθυκὼς 
γὰρ ἐτύγχανεν ἐν τῇ αὐλῇ. 

ἔ καινὰ δαιμόνια Τἴϑάθηα ἴογθ νευθὶβ 

ὯΞΙ βιπὸ Δίμθπίθηβθβ σατὰ Ῥαα τ Δ Οςι- 
βαγθηΐ, Αοΐ. χυἱ. 18. αἸσοπέθϑ 1]υτὴ ξένων 
δαιμονίων καταγγελῆ, απο «}65υτὰ οὐ Β6- 
ΒΌΣΥΘΟΙΟΠΘΙΙ οἷ5 Δ ΠοΙαγθί. 45. 

5 φήμαις] 1|Ππ5ξ1155. ΘρΑΠΠΘμη. ἴῃ οὁὉ- 
βϑυυδίίοηϊθιι δα “}0]14π, Ρ. 97. φήμαις 
ψογε ογασιίϊ5, Ἰθϊααα οβίθπαϊς πος ἴῃ 
βθῆβθιὰ ψοσθηλ Πδῆς. ΔἰΙσια πο ὈΒΌΓΡΔΙΣ: 
ΤΩΔΊ]Θτα γοτῸ οὐτὴ Τ,60Π0], οηιϊγυῖδιις5 Ἰηΐογ- 
Ῥτείδι, Ηἴϊο θηΐμα αἴνογβα 5ιιηΐ δθηοτα 
αἰνιπδίϊοηιτη. ἘἾχ ἀυῖθιι5 ατιριιγία, οἰωνοῖς 
χρῶνται, ΘΧ γΟΟΙθι15, 561 γοΥ15, σαὶ: ας 15 
ΠΟΠΆΪΠΏΤΩ οηλΐγια, 188 οϑῦ υοχ ἴῃ Πᾶς σΧῈ 
Ῥτορτῖα. Νδη), ββδου πάτα ΖΕ ἐβέμηι, ΟἩνο7ι 
αυδϑῖ ογόητιοτι, φιῖα “1 αὖ ογο. Μά. ΟΙσθγ. 
Τινιπαί. 1,10. 1. ο. 45. Νέφιιε βοίνην 7)60- 
γι υοοο58 υξπμαρονεὶ οὐδεγυϊξαυετιμηί, 566 
εἰΐατν Ποτπῖγιηι, 561]. σῶν ἀπαντώντων, υἱἵ 
Βαῦθέ ποβέθυ ἢδο 1π ὃ, φῶ υοσαγιέ οπιΐπα- 
Οταοῖ νοῖο νοοαηΐ φήμας ἀπὸ τοῦ φᾶναι. 
5ιῖς διοίου ποϑίθυ ἴῃ Αρο]. ὃ 12. φήμαις 
ἀνθρώπων χοώμενοι- Συμξόλοι; Ἰπίογρσο- 

ἴΑΥῚ νΘ]]θτα οοηλθοίμγἷ8, ατλδ8 οϑὲ νοχ ἴῃ 
ἃτῖθ αἰνίπαηαϊ τιϑἰζαία: βρθοίαί δὰ ἱπίου- 
Ῥτοίθϑ βουπῃϊουτη, οβίθ το τη, ρογίθηίο- 
ΤῸΠῚ, 5]ΓΑ]Π]]ΌΤΉ416 ; 4] 4 ΟἸΟΘΙΟΠΘ οογὺ- 
Ζέοίοτοθ Δρρο!]απίυγ, Ὠΐν. 1.10. 1. ο. 53. 
ὥμω υόγοὸ ατέ οοη)θοίινα σαρίϊοαπίμν, μέ 
Θυθγυέϊα ατυϊηιαυετδα οἰ ποίαΐα δι) ἐα 56- 

πότνα αἰυΐγα πεῖ, μὲ δρτα αἰαῖ, τιοτν γιαΐιι-- 
ταίϊα, 864 αγεξοίοδα ἀἱοιηίων : ἴπι φιιο (ον- 
58 ἴῃ φιοῖβη, ΠΘτηρο αἰ ν πα Πα] σϑηογ!θι15) 
αγιϑρίοο8, απ σπγδ8, σοη)θοίογέδημε, τ} 6 7- 

ατγίμγ, Θυσίαις Ὠϊσ τρβρίοἱΐ 84 Αγυθβρίοῖ- 
ΠΆΓΩ, 861 Ἐ ΧΕ ΘΟΙοΙ ἤδη, 8. 

ἢ συμβόλοις [π οἰτὴ}}} Ἰοοο ϑτηροϑὶϊ 
ΓΝ, 49, εἰ Οντορ. 111. νἱῖ, 5. σύμῥολα 

Σωκράἄτης δὲ ὥσπερ 

οπαῖτῖ δατποπθί ὙΥ εἶβῖκο, 40 γοοδῦι]ο 
οβίβηΐα οὲ βίρῃδ Ῥυθοῖραα μετέωρα 561 (86- 
1εϑεῖα, σϑιατὶ ἔα] σαγα οὐ ἰοπίϊγια 1π|6]ΠΠσ 
τϑοίθ Ἰάθτη δῃηποίαί. βροντὰς ᾿πίεγρΓθίαθαῦ 
οΧχ ἢ. 1, Αμοίοῦ Αροϊορίβ ἱπίθσ Χϑπο- 
ῬΒοηΐθα 5θοΐ. 192. 

1 ϑυσίαις] ΑΥυδβρΙιοἴπατα 1πέθ]Π1ρὶ χαῖνῖδ 
ΠοΠ]]οαῦ ; ΘΧΕΙΒρ᾽ οἴπδτη θἐΐατη ᾿π θυργθίδίιυ 
Βομτ2, σοπηραγαίΐο ἰοοο βοῦν} ΕΥΟΙΊ6- 
{Π61 νοῦϑι 48.5, 001 σΟΤΩΤΠΘΙΔΟΥΔΠΓΙΙ οἰωνοὶ, 
πληδόνες [Ὶ ΓΑ φῆμαι] ἐνόδιοι σύμξολφι οί 

ὀνείρατα, ἀοηΐαθ σπλάγχνα. Ατ δυοσίοῦ 
Αροϊορΐε, βθεί, 12, νδίϊοϊπηα ϑυσίως ἸηΐοΥ- 
Ργρίδίατ εἴ μάντεις ΘΧ ἢ. 1]. 

Κ οὐ τοὺς δονιθας Οἴςοσο ἄἀθ Ὠίϊνίη. 1- 

55. Ἑααοηιφμα εΠιοῖς ἴη, αὐἴδιι5 Ζ)ἱυΐγια 
ΜφΦη5, μὲ ἔην ἤπιος, ἔμην εἰς, υοἰθηιξ αἰὶ- 

65: ἔμηι τ ἰαον, ἐνίην ἴγυ {ἰΐα ραγί6,), 86 ὁ6- 
ομἰίοηξ . ἐμὴν α αδαΐτα, ἐμὴν α 5ἰγιϊδίγα 
»αγίο, σαγιαγιέ οϑβοῖγιθβ. Ναην δὲ απϊηιαϊ 
οὔιγι6, μὲ υκιἶξ, τέα τἰέϊέιιγ' ἡνοίε, διιὶ σοΥ}0- 
γδ ρύοπο, οδίϊψιιο, ϑιρῖγηιο, ἡιεηιδγαφιι, 
φιιοομγφιιθ τμἶ!, οοίτξ, οογιίογφιιοί, ρογγῖ- 
Εἰΐ, σοπίγαϊιί, φαφιθ απί6 εΠοῖς ρῶτι6᾽ 
φιίαηι οορίίαί ; φμαπίο 1ὰ 1)6ο0 68: 7 αοϊζῖιιδ, 
Οτι7ιι8 Νιμηηϊνιὶ »αγογιῖ οπιηῖα ξ (ΟΟΠΟΓ 
Απητηϊδηατη ΝΙΥο ἢ] πυτη, [10. Χ ΧΙ]. ς. 
1. ΟἸοπ. ΑἸοχαηάγ. Ῥτοίσγορί. ρ. 82. Νοιῃ- 
ΠῸ]]65 σδι585, ΟΥ̓ ΐς ΠΟΙΟΥ͂ αἰϊέϊδιι5 ἀρίαγ, 
δαϑῖσπαί, ἀπ᾽ Δ η5 Ἰἰσθῦ οὐ Ἠφοϑίίδηβ, βία- 
[5 ΤΠοΡαΙῖα, 1,10. 111. 482. 5. 

1 ἀπαντῶντας] Οομητποάθ ὄρνιθας ν6] 
οἰωνοὺς ᾿πι6]]Πσογο ποη ἸἸςοῖ, ἐμ Ρυϊαθαΐ 
ὙΥ εἰἶβίκθ : ἀνθρώπους ααϊ 1 (0}Π]ρῚ ποη τηϊ- 
Πι5 ἱποοτησηοάρ 5θα βπθ οδιιϑα σθηβοθαΐῦ 
ΥΓ ἀοοίυ5 δριὰ ϑἰτηβοποπὶ ΔΏΡ]ΙΠΙ, 
ἀπαντῶντα οοΥτίσοραῖ, δα αποά νουθιιπὶ 
φήμας 5ἴπηι} οἱ σύμξολα τοί} 1556. νυ] ἀθίαγ, 
ουτη φῆμαι ΡΥΟΡΥΪΘ οχ ὁσουγγοπεϊαπη Ποτηΐ- 
ὨΏΤΩ ΔΠΙΠΊΔΙ τη] 11 νοοῖθι5 οἱ βοηΐβ. οὐϊγί 

νἱἀραηίιγ, φήμαις τε καὶ συμ. Ῥατΐβ. 1. 



4 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙῚΚ ΜΕΜΟΒΑΒΙΠΙΌΜ 

6 ᾽ ἃ Ἁ ὃ Ἄ Ὀ Ν ΕΝ ᾽ 

γιγνωσκεν, ουτως ἔλεγε. “τὸ δαιμόνιον “ γὰρ εφη σηρνῶννειν. 
- - 7, ͵ Ἀ Ν - 8. Ν 

καὶ πολλοῖς τῶν ἕυνοντων προηγόρευε τὰ μὲν ποιεῖν» τῶ δὲ βῆ 
“- “ 7 Ἀ “Ἢ Ν 

ποιεῖν, ὡς τοῦ δαιμονίου προσημαίνοντος. καὶ τοῖς μὲν πει- 
Ε] -“ 7 - Ἁ Ἁ ͵ ΄ 

θομένοις αὐτῷ συνεῷερε; τοις δὲ μή πειθομένοις μέετεμελε. 
7] 7] 3 “᾿ ε ͵7ὕ ᾽ ἈΝ ͵ὔ Ἶ“{᾿’ 3 ͵7] 

5 Καίτοι τίς οὐκ ἂν ομολογήσειεν; αυτον βούλεσθαι μῆτ ἡλι- 
ὔ εν 5 Ψ 7 -“ ΄- ᾽ 7 Ε] “ 

θιον μήτ᾽ ἀλαζόνα φαίνεσθαι τοῖς συνοῦσιν; ἐδόκει δ᾽ ἂν 
"»᾿ "4 ς ε Ἀ » 7 

ἀμφότερα ταῦτα; εἰ προωγορεύων ὡς “ὑπὸ ὥεοῦυ ἃ φαινόμενα 
ἐκ 7 2 7 “» μὰ [γ4 Ε] «“ αἴ 

εἰτὰ ψευδόμενος εφαίνετο. δῆλον οὐν» ὁτί οὐκ ὧν προελεγεν; 
᾽ Ν 4 δ ᾽ ΄ -"Ἤ δὲ 6 ᾽ “ ᾽ 

εἰ μή επίστεῦεν ἀληθεύσειν. ταῦτα ὃὲ “τίς ἂν ἄλλῳ πισ- 
΄ “χ Ὁ ΄ὔ Ἅ, -“- ΄"- 3 - ἢ Χ 

φεύσειεν ἢ σεῷ; πιστεύων δὲ “εοῖς» πῶς οὐκ εἰναι “εοὺς 

ἐνόμυιζεν ᾽ 
7 Χ Ν ἣς ᾽ -“ ΄ 

δείους. τὰ κεν γὰρ δ ανωγκαϊα συνεξούλευε 
ὑωδ 
ἄνξ.Ὁ 
κ σ΄ μ Ε Ξ 

ὅπως ἂν ἀποξήσοιτο, 

Ν Ἀ 5" 

᾿Αλλὰ μὴν ἐποίει καὶ τάδε πρὸς σους ἐπιτη- 
δικλϑν ΄ : 
κα! τρᾶττειν, 

ΦΠΤῸΡ ᾽ ᾽ «“ὶ “» ΄- Ν -»Ἥ Ε ͵7 

ἐνόμιζεν ἀριστ᾽ ἂν πραχθῆναι" περὶ δὲ σῶν ἀδήλων 
! 

μαντευσομένους ἔπεμπεν, εἰ ποιητέα. 
)Ἶ 7 7 Ν 7 “»ἭἪ 5 ἐν ὃ 

γ ἢ Καὶ τοὺς μέλλοντας οἰκοὺυς τε καὶ πόλεις κωλῶς " οἰκῆσειν, 

ἃ τὸ δαιμόνιον)] Πᾳφο τιϊηιΐγιην 6εὲ ἐἰϊι4, 
φιοὰ ἐδ ϑοογαίθ ασοορίηυμδ, χμοάφια αὖ 
080 ἴηι ἰἰδγὶδ δοογαζίσοτμην δώρο αἰοϊέιν, 
6586 αἰυϊγιτη, φιιϊάα αν, φμοῦ ἀκσηιογιην αρ- 
»οἰἰαὶ, σιμὶ δοῖη εν» ἴρ86 ραγπετγὶ, γιιτιφιεαην 
ἐηιροϊογιεῖ, δῶρ6 γουοσαγιίῖ. Οἷς. 46 Ὀϊν. 1, 
54. Μιὰ. ΖΕ} 6. αι. ἘΠ|ιδι. 1ὰρ. 111, 
οι 1. ῬΑ. δα, 

Ὁ γὰρ ἔφη] ΜΙῈΙ γάρ οἱ ἔφη Ἰοροπάπτα 
ν᾽ ἀθθαίαῦ : ΠΪ5] τηᾶν δ δαιμόνιον ἢ. 1. ορρο- 
ἨΪ οἰωνοῖς Θὖ ΥΟ] 1415 δἰ ϊἷ5, 4αϊθι15. σαι! σττθ 
σομβαϊῖ, οὐ βθῃϊθπίϊατη θ856 σΘΠΘΓΆ ΘΓ, 
Βουλ  Ἶθ115 ΠῸΠ ΟΥΪη8, ΠΟῚ ἀγ65, 0 ἔϊ- 
συτα πο οβίοηΐϊα απΐ ροτίθηία, βοαὰ ἀθυτγα 
ἸΡΒΌΤῚ ΡΟΥ ἰδία βῖσῃδ 5 ση! ἔἤσαγο Βογηϊ ΠΙΡ5, 
αὐϊά ἴάσουΘ οὸβ. νϑ] ἃ, Αἰαὰθ ἴα Ῥαῦ]ο 
Ῥοβί ἰΐθυιγη οϑὶ ὡς τοῦ δαιμονίον προσημαί- 
νονσος, φιιαϑὲ ἀδιι5 ἐΐα οἰσηϊβοατεὶ : αυδη- 
Πθδτη δ᾽ σΠτα ΠΟ ΟΥΠΠΘΒ ὨΟΙΠΪΠ65 ἃ ΠΟ8- 
ΟΟΥ6 να] θδηί, 

ς ὑπὸ ϑεοῦ φαινόμενα] Ουϊάατα δἀριὰ 
ΒΙΠΊΒΟΏΘΙΙ σημαινόμενα τηΔ]ο αΐ, 

ἃ φαινόμενα εἶτα] Τία οὰπὶ Ἐοἰδκῖο οἱ 
Βοββδυίοηθ, αϊ ροδίοθα ὑυϑγεϊῖ, βουῖρβί. 
Ἐλὰ, Ργ. ἀαραπηὶ Φ. καὶ οὐ, 508 ποραεῖο- 
ὩΘΠῚ οὐπὶ λἀϊίοπο Ῥατὶβ. ἀοίονιὶ 510- 
ῬΠδΠι5. κῷσα χ Ἰἴρτο Μοββίαπο τροθρῖὶξ 
Ζουπο, φαινόμενα καὶ ψευδόμενος ἀραῖς 

ὙυνοἸῆιι5. ΒΒ οἰβκίαπαπι σοπ]θοΐαγατα Ετ- 
Ποϑῖϊ ῬΓΟΡΊΟΥ βἰγηϊ τη Ἰοουπὶ ᾿ἱπῆτα ς. 2. 
ὃ 52. ᾿πηρτγοθαθαῖ, ααΐα ἴῃ νουδὶς ϑαυμασ- 
πότερον, εἴ σις, πσροστάφης γινόμενος πόλεως 

καὶ ποιῶν σοὺς πολίτας ἐλάττους καὶ χείρνους, 
μὴ αἰσχύνοισο μηδ᾽ οἴοιπο κακὸς εἶναι προσ- 
σάφης Θοάρτῃ τη960 καὶ Δἀ᾽Ιθοαίισ. πο 
Ἰοῆσα δἰογ 56 μαρο, ροάοβὶβ θῃπὶπὶ 
ἀθυλατω ἃ ὑϑυρὶς μὴ αἰσχύνοισο 56]]]σοὲ 
πσοῦτο ποιῶν Ἰπορῖς προ δος ψοῖρα οὐτα 
5:13, καὶ ποιῶν ---- χείρους ΘΟΠ͵ΠΠΡῚ Ρο5- 
βιπηῦ ατιΐ ἀθθθπὶ. Ουἱὰ ἢ αιιοά ἴπ δοάοθπι 
11}1ο Ἰοοο Ββδβᾶτίο βουὶρίαστη Ἰθσὶς δὲ νογς 
εἶτα γε] ἔπειτα μὴ αἰσχύνοιτο μηδ οἴοιτο 
εἴς. υὖ εβϑὲ ἴῃ Ουτορ. 1. νἱ. 11. οἱ δ] 0]. 
Ἐ5ὲ ἰοοὰβ Ῥ]αίοηΐβ 'π ΟοΥρία ὃ 11. ἐὰν ἐη- 
πορικὸς γενόμενός σις κᾷσα ταύτῃ τῇ δυνάμει 
ἀδικεῖ. ὉῚ ῬΑΓΙΘΥ εἶσα ΒΟΥ Ρία ΠῚ τη] τη. 

6 σίς ἂν ἄλλῳ] Ῥοβὲ ἄλλῳ ΝΥ εἶβκο ἀθ- 
βἰάογαραὶ μᾶλλον, δι «ἕν; ἄν μᾶλλον 5ογῖρ- 
ἴα τηδ]οραῖ, ΜΠΠῚ πραΐγατα πρὸ πὸ- 
ΟΟΒΒΘΤΙ Τα ΠΘΟ ΘΙοσΆΠ5 6858 νἱἀθθαίατ. 

κα «ρὸς σοὺς ἐσισηδείους" πὶ οοπβιρίι- 

ἀἴπο σατὰ διηϊοὶβ οἱ αἰδοῖ ρα Βτιης θη 
ΤΊΟΥΘΙΏ. ϑϑραπθὴθ γὰρ Θϑῖ ῬΓῸ ἤΦηΙΡΕ, 
υἱαοϊϊοεί. 

δ᾽ ἀναγκαῖα] Αὐοτιπη Θυθηΐι5. ΠΌΓΕΙ5 
αδῖ, αιΐα Πϑοθββασίι8, Ὡ ᾿Πιργρυοθίδ[ Ὁ Υ 
πν: ἀθ. φυϊδθιι5 ἀθγηὰπη βθοίϊΐομθ 9. 

αἴοση Ἰοχαϊ ἐθηβοὶ ὟΥ εἶβκθ, ααϊ σνὰ]- 
θδγοση ποιοηοσα ἢ. 1. ΒΘ] τ γ, οὲ στερὶ τῶν 
ἐν φσούτοις (ἀναγκαίοις) ἀδήλων 'ἰπ δραμποηί- 

05 ᾿πιογρ γίδια, 
Β καὶ πράφτειν] ΝΕΙΡΘ 5'πθ αἰνϊπα- 

τἴομο, αυαθὶ ἱπιθγργίδηαϊ οδιδα δααϊε 
Ζουμθ: ΒΘϑβαυο πο πὶ ψουΐουρ αἰἶσογα οα 



ΤΙΒΕΗ 1. ΟΑΡ, 1. ὅ 

μαντικῆς ἔφη προσδεῖσθαι. τεκτονιπὸν μὲν γὰρ ἢ χαλκευτι- 
κὸν ἢ νὰ ῆ ἀνθρώπων ἀρχικὸν ῆ τῶν σοιούτων ἔργων 
ἐξεταστικὸν ἢ " λογιστικὸν ἢ οἰκονορυιπὸν ἢ στρατηγιπὸν 
γενέσθαι, πάντα τὰ σοιαῦτα μαθήματα καὶ ἀνθρώπου γνώμῃ 
αἱρετέα ἐνόμιζεν. εἰνωι" τὼ δὲ μέγιστα Ρ χῶν ἐν τούτοις ἔφη 
σοὺς ϑεοὺς ὃ εαὐτοῖς καταλείπεσθαι, ὦ ὧν οὐδὲν δῆλον εἶναι τοῖς 

ἀνθρώποις. οὔτε γὰρ τῷ καλώς ἀγρὸν φυτευσαμένῳ δῆλον, 

ὅστις καρπώσεται" οὔτε τῷ καλῶς οἰκίαν οἰκοδορυησαμένῳ 
δῆλον, ὅστις οἰκήσει" οὔτε τῷ στρατηγικῷ δῆλον, εἰ συμφέρει 
στρατηγεῖν" οὔτε τῷ πολιτικῷ δῆλον, εἰ "συμφέρει τῆς πό- 

λεως προστατεῖν" οὔτε τῷ καλὴν γήμαντι, ἐνῶ εὐφραίνηται; 

δῆλον, εἰ διὰ ταύτην ἀνιάσεται" οὔτε τῷ δυνατοὺς ἔν τῆ 
πόλει κηδεστὼς λαξόντι δῆλον, εἰ " διὼ τούτους στερήσεται 

τῆς πόλεως. '"οὺς δὲ μηδὲν τῶν φοιούτων οἰομένους εἶναι 

δαιμόνιον, ἀλλὰ πάντα τῆς ἀνθρωπίνης γνώμης, δοωιμνονᾷν 

υἴαοονα διποίαι ὙΝ εἴϑκο, αὰϊ καὶ ἱπίθυργο- 
ἰαῖιν 1ΐα, αὐ αἱ σομβα}16 ΟΥΔοι] τα νοὶ 
ἀθυτη, 5' πη} ἔδοθτθ Ἰιθδίυσ, ας Ποτϊ 
765 Ροβέιἰαί, Νοπ ῥα δϑέ 5: 1116 ὃ 7. 
καὶ ἀνθρώπου γνώμη, ατιοά ρῥυίαραί νἱν ἀοο- 
ἴὰ5; 6ϑὲ θηΐτη {πᾶ οέΐατν αὔϑηιι6 φογιδῖἰϊο 
εἰ ογασιιίο αϊυϊγο. 

1 ἐνόμιξεν]) ΤιΘοῦοὶ. νοῦ ἸΘΡῚ ἐνόμιζον, 
οἵ αἷΐ οἷς Ἰθρῖϑϑδ Β}ββϑαυϊοποη. ϑ'ϑα Β68- 
ΞΔΥΙ͂Ο ἱπίογργθίδει5 θοῦ αγδιίγαδαίιγ. ἘΠ 

αυδηηαδηη 1 Θοποῖαν! σοῃ]δοίαγδτη Γθοθρὶΐ 
Ἐγηρβίιβ, οἵ ροϑῦ δι. πΔ 5΄ΓηΡρ5. 1π ῬΥΪΟΥ. 
οὐϊεῖ. οϑὲ ἰδτηθη ἱπι1{1115. Νάτῃ νυ!ραία 
σοτητηοά τὴ ἔδοῖϊξ 5θηβισῃ δᾶθ0, εὖ ἐνόμιζεν 
τοίογαί συ. δὰ ᾿ρϑυπη συνεξούλευε, σογιδιιζιιῖξ 
ϑοογαίεβ τα, μξ εἰδὲ υἱδιίηι 68εἰ, είς. Ζραῃ. 
Οοαά. Μ55. Ραγ. 1. 8, Βαροπέ ἐνόμιζεν. 
ἘΠ ἢΐς ορϑοσναπάμτση οὶ, (οάά. Ψαιϊοδηοβ 
εὐ ΕἸοΥ. συογιτὰ να οίαίθς δρυὰ Εν. 
5 ηΐ, 1 4  Ιϑἀγὴ Ἰοοἷ5 ἰαπίυτη, πθο 1π- 
ἴοστοβ, [1556 σοτηραγαΐοβ, οἵ πο ἸΟΟιΠΊ, 
ΐ γο β΄ 116 οϑέ, ογηϊβϑατη 1556. ΟΟΔοΧ 
δαΐοτη ῬΔΓ. 2. ΠΟη Ὠΐϊδὶ φυδγίιτα 110. σοἢ- 
ἔπει, Νρφο Ἐγποβίυβ Ὗ. (Ὁ. υ]]0πὶ οΧ 
5υἷθΒ.4 Μ55, δῇδγί, αι] ἐνόμιζον Παροαί. 
ὕὐρίοπιιβ 151 Ἰοοιίοηΐ Τἀνοί, συ απὶ τοςοθρὶ. 
Τάοτη ἐς Πυΐὰ5. Ἰοοὶ δγριτηθηίο Ἰθοίογθια 
τογηϊς δα Χ Θπορη. Ογυγ. ἔχρ. 11}. 111. 
ΡῬ. 185. οἀ ἨἩίςοἢ. 4{ο. Οἷς. ἀο Ὁ]ν. 1. 54- 
Οοπῆ. οἐΐατη 1,αὔγτι. ἴπ υἱῖ. Χοη. οἵ 
Ἑίοίος, Ἐπο τ, ς. χχχίϊ, τηοποηίο Η π- 
ἀοθυγσίο,. 2. 

Κ ὅπως ἄν Οἴμπ Ἐγπρϑιῖο ῥ]οχίηιιο 

Ἑ ἀϊίογος τοοθηίίοσοο ἄν σοηῇϑὶ δαοίογϊίαΐθ 
Πῦτοσαπ Νίρθοσα, Ψίπαορ. αἷς. 1 
ΕἸοΥ. ἘΣ. οὐ Ἐάϊι, 7 πῦ, οτηϊδοσαπῦ. Οτα- 
τἴο ΟὈἸΣααα οϑὲ [π ΙοοΟ 5111111 ορ. ὅ. 5βθοΐ- 2. 

1 μαντευσομένου:)] Ιἴὰ οὐτῇ εἰβκῖο 
Ῥαυΐβ. 1,10. 111. Απέίρα ογαΐ μανσευομένους. 

τὰ Καὶ] Ῥ εἰβκ τοὺς γὰρ μέλλοντας να} 
511116 1πιτ τα οχροϑοίανογαῖ, 

τι οἰκήσειν] ΤιοΘοποϊανῖαβ οἰκίζειν Ἰοοὶ 
ταδ]οραί, Εὐγπθϑίϊπιϑ οἰκίσειν ΘαἸ ας, ῬΥΟΡΊοΥ 
ὃ 8, 0] οϑὲ καλῶς οἰκοδομεῖσθα. Αἱ :α]- 
Ποαΐυσο ἀομιπι Δγομιθοίο πο ΟΥ̓́ΔΟιι]ο 
ΟΡ᾿Ι5 6556 σθηβοθαΐ ϑοοζαῖθβ : σοηίγα ἀο- 
τηὰτη πονάτη Ὁ! βἤοαγο οὐ ΠΑΌΙίαγο, ρῥγοῆ - 
ΟὈΠΏ ΠΟ ἢ ΠΟΧΙ ΠῚ ΠΟΊΩΙ ΓαΓΌΤι σα οἷζ, 
1ἃ Ἰαίθσθ, δὲ σοῃβῖ!ο αἰνίπο ορὰθ ΠαΡο 6 
αἷοραί. Νόοη βοϊυχῃ οἶκοι 564 φἔϊατη πόλεις» 
ἴῃ Ογτῖ αἰδοῖ ρ μα. οεἶδπὰ σσρωτόπεδον, αἰ- 
ΟὈΠΙῸΪ εὖ νοὶ] καλῶς οἰκεῖν νο] οἰκεῖσθαι. 

Ο λογιστικὸν] Οτηϊ Ῥαγ15. 1. λογικὸν 
ἀαί ῬΡαυ 5. ὅ. 

Ῥ τῶν ἐν τούτοις] Εἰχ 1.10. 111. ς. νί. ὃ 
2. καλὸν γὰρ, εἴ τι καὶ ἄλλο τῶν ἐν ἀνθρώποις 
οοτηραγανῖ ΠΠΙΠάοηΡυσσ, αὖ νυ]σαίδιη 
σοπίγαᾳ Ἠοἰοκίατη σῶν ἀρ] οπίοτη {πουθίατυ, 
Ἑαυϊάρπλ οὐτ Ἐ οἰβκῖο ἴδοθγο τ] τη. 

4 γὰρ τῷ] ἙἘλΔά. ΡΥ. γάρ τοι--οφυτευσά- 
μένοι. 

Υ συμφέρει τῆς] ῬαΙΐ5, 111. σὸ σροσ- 
τύτειν, 

3 διὰ σούσους ἘΠ, ἰγώὶ διὰ σούτου- 

τ δαιμόνιον) ͵οθ5, 2. δαιμόνων, Ἐλαϊ19 
Ῥαγῖδ. δαιμονίου, 
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6 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΜΕΜΟΒΑΒΙΠΙΌΜ 

ἔφη" δαιμονᾷν δὲ καὶ τοὺς μαντευομένους, ὦ τοῖς ἀνθρώποις 
ἔδωκαν οἱ ϑεοὶ ὃ μαθοῦσι διακρίνειν" οἷον» εἰ τις ἐπερωτῴη, 

πότερον ἐπιστάμενον ἡνιοχεῖν ἐπὶ ζεῦγος λαξεῖν κρεῖττον ἢ 
μὴ, ἐπιστάμενον ἢ πότερον ἐπιστάμενον κυβερνῶν ἐπὶ τὴν 
ναῦν κρεῖττον λαξεῖν ἢ μὴ ἐπιστάμμενον᾽ ἢ ἃ ἐξεστιν ἀριθ- 
μήσαντας ῇ μετρήσαντας ἢ 

τοιαῦτα παρὰ τῶν “ἡ εῶν πυνθανορυένους 

υ στήσαντας εἰδέναι" τοὺς τὰ 

ὁ ἀθέμιστα ποιεῖν 

ἡγεῖτο" ἔφη δὲ δεῖν, ὦ μὲν μαθόντας ποιεῖν ἔδωκαν οἱ ϑεοὶ, 
7 τὶ ἃ, Ἃ “ -" ΕῚ 7 7 Χ »““ Ἀ 

μιανι)άνειν' ἃ δὲ μὴ δῆλα τοῖς ἀνθρώποις ἐστὶ, πειρᾶσθαι διὰ 

μαντικῆς παρὼ τῶν σγεῶν πυνθάνεσθαι" τοὺς ᾿γεοὺς γὰρ, “ οἷς 
ἂν ὦσιν ἵλεῳ, σημαίνειν. 

8. ἃ; εἶ ἰοὺ φΦ "“ “ ."» Ἶ 

᾿Αλλὰ μὴν ἐκεῖνός γέ ἀεί μὲν ἥν ἐν τῷ Φανερω. πρῶΐ τε 
Ν ᾽ Ἄ Χ " Ε Ν 

γὰρ εἰς τοὺς περιπάτους και τὰ γυμνᾶσια ἤει, και 
ἃ Ν ΟΝ Ν οἷ εἶ 5. Ὁ, “ 
Φανερος ἤν. κῶὶ τὸ λοιπὸν ἄειί τῆς “γούσης ἀγορῶς ἐκεῖ 

““λη- 

7 δὰ Ω 7 ἣ ὅ, ᾿" " 

ἡμέρας ἦν ὅπου πλείστοις μέλλοι συνέσεσδαι" καὶ ἔλεγε 

ἃ μαθοῦσι] ϑθγηθὶ Βΐσ {ἰπΠῸΠ65 τηοποθηάϊὶ 
5 η|, ΟΥ̓ξθΟΟ5. ΠΟῚ 50105 δοοιιβαίῖνοβ, υΪ 
1,αἰἰηὶ ἔσθ, πῖδὶ δὶ Ογϑοοβ ἱπηϊαπίυγ, 
564 ΟἸΏΠ65 Θα55 προ 6 1ΠβΠΠν15, Θὰ 
50}]Π1σοέ, ἴῃ 410 δβὲ βιυρ]θσίατη, δὰ παρά 
γρογίασ, Διά, 726 η511 1ς06οὲ. Ἰωμποίαη. 1. 
7. 564 ρῥ]θηὶ βιιπῦ ΟΥεοοὶ διυοίογοβ θχρια- 
ΡἾϊ5. Ηἰς ἰΆΠΊΘΠ ΤΏΟΧ αϑΐ : ἃ μὲν μαθόν-" 
σῶς ποιεῖν ἔδωκαν οἱ θεοὶ, Ῥγο μαθοῦσιν, 501}1-- 
σοί, φυΐα ἀαίϊνιι5 ἀνθρώποις ΠΟῺ ἀἰδογίθ 
ΡΥφοοϑϑι, ἘΣΧΘΙΏρΪα βπὶ ἀρὰ θυμπάρτα 
Ψομβίυτη 1. ς. 1. 

Ὁ στήσαντας Ἵσφσημι, αρρεπάο, ροπ- 
ἄδθγο. Οὐοηΐοῦ Μαῖι, χχνυὶ. 15. ἔστησαν 
αὐτῷ σριάκοντα ἀργύρια. ΌΡι Νυϊραίιβ 

γοσοϊς, οογιδέϊἑιιογιγι, 564 τροῖ5 Βεζα 
Βαθθῖ, αρρεπάογιτιί. Οοπβγτηδῃϊ θηΐηὰ 
διιης βθηβιπὶ ΤΙ Χ Χ, Ἰπίουργοίοβ, αἱ ἴῃ 
ἢοο ἶρϑδο εὐϑεϊηδαμαιὶ ϑαϊ γαίουβ ποϑίυΐ πο- 
δοῖῖο ἔστησαν ροδιογιηΐ ρτὸ Ηορυο ἽΡΦ 
αρρογιἀογτξ; εοάθτα τηοάο ποὺ νου τα 
σον ουζοσιηΐ βεορίθ, οὐ {67. χχχὶϊ. 9. 
2 ϑᾶση. χῖν. 26. Εἰβάσ, υἱϊ]. 25. Νοβίεσ 
ἴῃ Οὐγτορ: ᾿ἰβάθμη ἔργ ψϑυθὶβ ττίταιγ, ἀριδ᾽, 
καὶ μεσρ. καὶ ἱστάντες, καὶ διαψύχοντες. 
δὶ, ᾳφυοὰ ονῖτου. ποίαΐαση. ν6]}π0, 4 8ῃ- 
ἀοηυϊάοπι νἶτοβ ἀοοιῖβ5. ὙΥ εἰ5. οὐ Ηαι- 
οἰῖπς, {Ὸρ͵5θθ νἱάραῖυγ, Ῥτὸ δια ψύχοντες 
ἸΠλοπίου ἰορουίπη δια ψήχοντεεγ ,Θ05 υἱ 
ἀορίρμοῖ, 41 Ροοαπίαπι ΒιιἈΠὴ {υϊσαπὶ 
Ὁ φυιρσίπομη ἀνογίαηί, Θυοὰ εἰ ἽΝ 

ἘΑθοΥ να]άβ ρσοραΐ ἵπ ποὶϊΞξ δὰ ΤΊπ). 
1μοΐϊδηΐ. 8. 

ο ἀθέμιστα) οΞ5. 2. οἱ Ψίπαοῦ, ἀδέ- 
μισα. Ἐουτὴδᾶ συ !ραγῖβ θοῦ ἴπ Ουτορ- 1. 
νἱ. 6. ΨΙΠΙ. νῖϊϊ. δ. δ σωμιῖον 1 ἐσι- 
χάρισεος, εὐχάριστος Θζ 51τη "1115 νοσδθ}}}15 
γαυιδῃξ ΠΡυὶ βουῖριῖ. Κϑίιιδ ορίγιϊο 65ἐν. )αὩν 
τιδφιι6 αὖ πεγοϊοὶς ἀπιοία ἐεηιρογίδιι5, θαι 
Εἐ ροριιἶὶ Ποπιαγτυὶ οὲ οηιγμυΐμην σοπέϊμην 
ϑνηιαία σογιϑβογιϑιί,) υϑγϑαγὶ φμαγπάασηι ἴγίογ' 
Πογευῖνιες αἰυϊγιαξίοτιοηι, φιιαην Οτεδοὶ μαντι- 
κὴν ἀρρεϊαγιὲ, τὰ 65ὲ, ργεαϑοτγιδιοτιθηι οἱ 5εῖ- 
ἐπέϊαην γεγην ῥμίμγαγιιηι. Μαρηπῖβοα 
φιϊάθηι γὲ8 εἰ βαἰϊμίαγὶ5, δὶ πιοᾶο οεῖ; μία : 
ιιαφιο μγοαίηια αὐ 7)εογίίην υἷι παΐιιγα 
φιογίαϊϊ5 ροδδοῖξ ασοοάθγα. Ζιαφιθ τ αἰΐα 
γι05 ηϊεϊϊι5 ηυιέα, φιαπι ναοὶ; εὶς λιιὶς 
Ῥγακίανεϊξδῖπιεδ τοὶ ποηῖετὶ ἸΝοςίστὶ α ΤΠ) 1υϊξ, 
Οναοὶ, μὲ Ῥίαίο ἱγιεγργοίαίιτν, α ἔμτγοτο, 
ἀπμιχεγιμτιί. ΟἸςον, ἄς Ὠ νίρ, 1.10.1. ὦ. 1. δ. 

ἃ οἷς ἂν ὦσιν ἵλεῳ} Οὐουγτίτατ 4 1}}15, 
4] ποῦ ΟΠηἶθι15 δ 16 ΠΟ Πἶθι15. βσηῖ- 
βρατϊ ἃ αἸϊ5. ἕμωξαγα ἀαθγθραηίγ. Ἡΐὸος 
οϑί, φυοά αἷς Οἴσοτο ἀθ Ὀϊνιπαιίοης 1]. 58. 
οαδίιι5. αγιῖπιι5 ριιγιεδαιιθ αἰκἐϊανιιὶς εἰ αὐ 
αϑξίγογιίηι εἰ αὐ αὐἱιιτι τοἰϊφιιογιγαφιο κὶσ- 
φογαίηι οἱ ατἰ οατογιιτη, υογϊξαίοηι 65 ραταίίον. 
δος πῖρπιϊγινην ὁ5ὲ ἡ, φμοὰ ἀ6 ϑοογαίο 
αὐσοορὶηιιιδ-ττ 6556. αἰἰυϊγιτν φιϊαάαγηι, φιοί 
εἰκπιογεΐονι αγηνεἰ αἱ, σιιὶ δ ΡΕΥ ἴρ86 μαγι- 
ἐγὶξ, γυρθιφιίατη, ἱπιροἰ ἐγ, δορ τουοσαπέϊ. 



ΤΙΒΕΒ 1. ΟᾺΡ. 1. ν 

μὲν ὡς τὸ πολὺ, τοῖς δὲ βουλομένοις ἐξῆν ἀκούεν. Οὐδεὶς 

δὲ πώποτε Σωκράτους οὐδὲν ἀσεξὲς οὐδὲ ἀνόσιον οὔτε ὅ πράτ- 

τοντος εἶδεν, οὔτε λέγοντος ἤπουσεν. οὐδὲ γὰρ περὶ τῆς Β σῶν 

πήρην φύσεως, ἧπερ σῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι» διύλγετό: σπο- 
πών, ὅπως ὃ “παλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κ πόσμος" ἔχει, 
καὶ τίσιν ἀνἄᾶγκαις ἕκαστα ἀμ ῥά,ι τῶν δδραμίων; ἀλλὰ 
καὶ τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιοῦτο; “ μωραίνοντας "ἀπεδείπ- 
γυε. Καὶ “ πρῶτον μὲν αὐτῶν ἐσκόπει, πότερά ποτε γομιί- 
σαντες ἱκανῶς ἤδη τἀν)ρώπινα εἰδέναι, ε ἔρχονται ἐπὶ σὺ περὶ 
σῶν τοιούτων φροντίζειν, ἢ ἢ τὰ μὲν ἀνϑρώπινα παρέντες; χὰ 
δαιμόνια δὲ σκοποῦντες, ἡγοῦνται τὰ προσήκοντα πράττειν. 
᾿Εθαύμαξε δὲν εἰ μὴ φανερὸν αϑνος ἐστὶν, ὅτι ταῦτα 4 οὐ 
δυνατόν ἐστιν ἀνθρώποις εὑρεῖν' τ ἐπεὶ καὶ τοὺς μέγιστον 
φρονοῦντας ἐπὶ σῷ περὶ τούτων λέγειν οὐ ταὐτὰ δοξάζειν 

ἀλλήλοις. ἀλλὰ τοῖς μμωινομνένοις ὁμοίως διακεῖσθαι πρὸς 

6 πληθούσης ἀγορᾶς} ᾿οταριι5 1Πυἀ ἴπ- 
ΤΟΥ ΤΔΠ6 οἵ πιουϊάϊθῃ, 410 Βογηΐποθ ἴῃ 
ἔοτο οοηνθηϊθρδιξ, ΜΙ, Ῥογϊζοη. δά ΖΕ]ἴδη. 
12. ὅ0. Οτεν. ἰθοί. Ηΐδβ. ς. χ. Ἐτηθϑί. 
γιά. Χοη. Ογι. ἔχρ. Ρ. 74. βὰ. Ἠυτοθ5. 
Αιο. οὐ ποίατη ράϊίουβ. 707. 

1 φανερὸς ἦν) Τάθτη ο50 οὐπὶ εἶνα, ἐν τῷ 
φανερῷ, ἴῃ ΡῈ] ΐοΟ γουβατσί. 

5. πράττοντος εἶδε] Ηοοςο οἱ 5θητπιθηβ νϑὺ- 
Ῥυτη λέγοντος ϑυ ηΐϊ σοηϊεῖνὶ ΔΡβο]ιι, 4005 
ΡΓδοία] Χοπορβοπ, ΠΘ ̓ Σωκράτη πράστεον- 
σὰ εἶδεν οὔτε λέγοντος αὐτοῦ ἤκουσεν ἀἴξειο 
ἐορογοίατ. 

ἢ σῶν πάντων] ἘΌΚΘΡΙ; Ῥταρᾶγ. ΤΩΝΑ 
ΧΥ. 26. ς«ἀ. δ βοηι σῶν ἁπάντων ᾿αυάαι, 

οἔ ἴῃ Ἐάά. δηκίψυί, εὐ υβάοτη Ορευῖβ ἀοίη- 
φεν οϑί ἢ περὶ σῶν ἄλλων, ὡς οἱ τλ- 

1 ὅπως ὃ ᾿Ζυπῆπα ὁ ὃ ΟΥ̓ΩΪ 51, ὅπως οὖν ὃ 

ΑἸαΐπα οὐ Ῥαγῖβ. οἀϊῖο. 
Κ κόσμος Ἐπὶ πε δηΐθα φύσις ἡ τῶν 

πάντων αϊοϊξαγ, ρα βοίυτη οοϊατη οὔτ 
5: ἀουθ5 ἀϊοϊέυγ. ΑΡρε)]δίϊοηϊς διιοῖου 
ἀϊοίίυγ Ῥγίμπασοναβ ἀρυᾷ Ῥμοίζυμα ΒΙ0]1- 
οἵἢ, Οοά. 659. 

1 ἔχε] Ψυϊ]ρσαίαταη ἔφυ τοὐοοῖε Ζεοῦπο 
ςοπῇβιι5 διοίογϊαίο ἘΣ. 560 11, Βέοθθῖ, ΠΡ τὶ 
Ψίμάοῦ. Ῥαγίβ. 1. 5. ΕἸογθηί. Α. Β. Ὁ. 
ἘΝ. εἰ Βοοθαυϊοπῖβι [Ι͂π ΕἸογοηί, Ὁ. ἔχει 
ἔφυ οχϑίαϊ βουίρέιτη, οἱ μαθθί, 4ο ἀοίεπαϊ 
Ῥοσβοὲ Ἰἰϑοιῖίο νυϊρσατὶθ ἔφυ. [)ὴ6 οτὶρῖπο 
οηΐπὶ δ οἰθιηοηί5 τυ πὰϊ οἴ σΟΥρΡΟΥΠ 

Ὠδίμιγ δ] πιτα βίγθηιθ αἰςραςανθυαηΐ ῥηταὶ 
ῬΒΙ]ΟΞΟΡΗΙ. 
Τὴ μωραίνοντας ἀσεδείκνυ:} ὥψωρ- Ν 6. οἱ 

φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμκωράώνθησαν. ΟΏ. 
ἱ. 22. ὕρίοηῃ. Ἡϊπάρθυτρ. οοπβοὶ Χο- 
ΠΟΡΒοπίοα ἶς Ῥ]δΐοῃοιῃ Ῥθυβίγ! ΡΌΤΘ, 
Ἰηΐο 105 ΘηΪΠῚ 8. Πα θιιβάδιη 51 Πη1}} {85 
᾿ῃ ουσθβϑῖϑϑθ ογοαϊίυγσ. ΨΙά. 111. νἱ. 1. δὲ 
ποῖ. δά ς. 11. Ξοοῖ,. 48. ΟΙαΐ νἱῦ ἰοραη- 
155. ΑἸὮ]. Ο61}. Ν. Α. Τὰν. ΧΙΝ. 5. Τίορτα 
Ῥῖορ. [δότε Γ10. ΓΙ. βθοί. 45. οὐ7ι5 βϑηΐθη- 
ἴα οβί, ϑοοσδίθση ἀθ σθθιιβ δἰΐατη ρῃγϑιοῖβ 
ἀἰββθύαῖββο, ασυδηφαδτη ΘΠΟΡΒΟη ἀθ -το- 
Ῥὰ5 τηοΥδ} 1} 115 ἰα πα τη αἴῆττηθί. ἢ. 

᾿ ἀπεδείκνυε) 114 εὐπὶ Ελιβθῦιο, ϑίο- 
Ρεο, δ,ιαιίς. 1. ψίπαου. 2. Ζοιιπθ οου- 
γοχὶξ νυ]σαΐατη ἐσεδείκνυε. 

Ο πρῶσον μὲν αὐτῶν] Ἐ5ΘΌΙ ΠΟΣῚ στρ. 
μὲν περὶ αὐτῶν ὨΔΌΘΙΐ- 

Ῥ αὐτοῖς ἐστὶν] ΒίοΡΘυ5 ἐσαὶν αὐτοῖς -ττο: 

ἀδύνατόν ἔστιν. Ῥοβίγομηυση πος ἐσσιν ἃὉ 
ἘΣ ΒΘ ΌΙΟ Ομ βϑατα ψϑ] {1 σ]οσβοσηα ᾿πο] ϑὶῖ 
Ζριιηθ. 

4 οὐ δυνατὸν] 1)6 Πῖβ Ῥυ]ο]Πουγῖσηθ (Ἱ- 
(61Ὸ.-- 1, αἰογιέ ἰδέα ογτηῖα, 1 τισι, ΟΥ̓α 5518 
οσομἰίαία δὲ οἱγοιιγηξιιδα ἐσηιεδνῖδ, μὲ φιιία 

αοἷθ5 μιιηιαγὶ ἱπιροηῖὶ ἑαπέα 51:, φί ρεπε-- 
ἔγαγα ἵν οὐἰμτη, ἐεγγαην ἔπίγαγα, 5)08511. 
Δεδάοτη. 1.1». 1Ψ. 99. Ψιά, Ι΄ νἱ!. 6. 
Ῥοβῦ ῃος Εμιβο. ογατιε ἐσσίν, 8. 

Υ' ἐπεὶ --α μέγισφον] ϑ(ΟΙεοιι5 εἴγε τοῦ μοί 
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ὃ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΝ ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΌΜ 

᾽ 7’ “Ψ ἃ Ἵ Ἁ Χ 32.ἈΧ Ά, ᾽ν 

Ι4 ἀλλήλους. ἅ Των τε γαρ οι δ ὙΡΒΜΗν οὐδὲ γς δεινὰ 

δεδιέναι; τοὺς δὲ καὶ τὰ "μὴ φοξερὰ φοξεϊσύαι" καὶ " τοῖς 

Ἐ 

ε 

ἐν ὄχλω δοκεῖν αἰσχρὸν εἰναι λέγειν ἢ ποιεῖν ὁτιοῦν, 

τοῖς δὲ “ οὐδ ἐξιτητέον εἰς Ἴων ραρς εἰναι δοκεῖν" καὶ τοὺς 
Ν ᾽ ὑδὲ μὲν οὔθ᾽ ἱερὸν οὔτε βωμὺν οὔτε “ ἄλλο τῶν δ εἴων οὐδὲν τιμᾷν, 
Χ Ν Ν 7 Ν᾿ ᾳ 7 Χ Ψ Ν , ἔ' (6 

τοὺς ὃς καὶ λίθους κοΐ ξύλα τὰ ὌΧΗΝ και ΜΩ͂Ν σεςεσ- 

θαι" τῶν τε περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως. μεριμινώντων τοῖς 
“ 

μὲν δοκεῖν ἔ ἐν μόνον σὺ ὃν εἶναι; σοῖς δὲ ἃ ἀπειρῶ τὸ πλῆθος" 

καὶ τοῖς μὲν ἀεὶ ὁ κινεῖσιγαι πάντα, τοῖς δὲ οὐδὲν ἄν ποτε 

κινηθῆναι" καὶ τοῖς μὲν πάντα γίγνεσθαί τε καὶ ἀπόλλυσθαι; 
-“ ἣν ΠΑΕῚ 4“. ͵΄ Ν 5 ἊΝ "ὔ ἢ Ε] 7 

σοῖς δὲ οὐτ ἂν γενέσθαι ποτὲ οὐδὲν, οὗτε "ὰπολέσθαι. 
᾿ Ε] ἴων Ν “ἷ ᾿ 

Ἔσχόπει δὲ περὶ ἱ αὐτῶν καὶ τάδε: ὁ ὠρ᾽. ὥσπερ οἱ τἀνθρώπεια 

μανθάνοντες ἡ ἡγοῦνται φοῦθ᾽, δ᾽ τι ἂν μάθωσιν, ὃ εαυτοῖς φε καὶ 

" ποιήσειν; οὕτω καὶ οἱ τὰ 

σεῖα ζητοῦντες γομυίζουσεν, ἐπειδὰν ψνῶσιν αἷς ἀνάγκαις 

ἐκαστῶ γίγνεται, ποιήσειν, ὅταν βούλωνται, καὶ ἀνέμους 

μὲν οὐδ᾽ 

σῶν ἄλλων ὅτῳ ὧν βούλωνται: 

καὶ ὕδατα καὶ ὥρας καὶ 1 ὅτου ὧν ἄλλου δέωνται τῶν τοιού- 

γιστα Φρ. ἐπιστήμῃ περὶ πσούτων. Ῥοβί ἀλ- 
λὰ Ἐπιβορῖι5 καὶ αἀάϊε. 

ἃ Τῶν σε γὰρ] Ἐατῖο Ῥαγῖβ. ῃὶς οἱ 1η- 
ἔγὰ ΙηἸπο ἀροάοβθος δὲ ῬΥῸ σε μιαροῦ. δι- 
ΤῺΪ] ἴῃ Ἰοσο βιργα ὃ 9. οϑῦ οὗτοί σε γὰρ. 
ΒΘ] ΌΪΓαΥ κἀκεῖνος. 

Ὁ σοῖς μὲν οὐδ᾽ ἐν ὄχλῳ] (οὶ. Ὁϑρίοπιβ 

Ῥυΐῖαῦ Χ Θπορμοπίομῃ ῃΐο Ὁ Ῥϑύβομα 80- 
οΥ̓αῖῖ5 βθοίατη Οὐ πίσογμπη ἰδ η σοῦ, ΦΌΟΓΌΤΩ 
Πεθο ἔξ βοηΐθηια. Δῖδο υϑῦὸ ακαϊογιαὶ 
διιγιὲ Ουηϊοὶ, αἰ δὲ φιὶ ξεν διεοϊοὶ 
»όηι8 Ομψηϊοῖ, φιιὶ γοργοἸιογιαιγιὲ οἰ ἐγυϊαθγΐ, 
ψιιοὰ δα, φιιεῦ γὲ ἐπγρῖα γιογι βγεῖ, τεοπυϊγιϊδιι5 
ας υεγϑῖς Παρὶοδα ἀπισαηι. Οἷς ἂθ 
ΟἿΣ ΤΩΡ. 1 5.5.1 8, 

ὁ οὐδ᾽ ἐξισητέον] Τὰ ΡγῸ οὐκ Ζθιπο 
οατῃ Ψππ|. Ῥατῖ5. ϑίερῃ. βϑθουπάα, Ἐδιβο- 
υἱο οὐ Βϑϑβαυίοπο. 

ἃ ἄλλο τῶν ϑείων)] ΦΔαυπίίπο ἄλλῳ σῶν 
“λεῶν. ΒΘΠΈΘΠΒ οὐδὲν σιμᾷν οχΧ «Ψαπὶ. ῬΑΤΙ5. 
ΘΙΘΡἢ, 560, ὅῖ00. Ἐλιβοῦ. Ἰίρτο ὙΊΠάοΡ. 
ΡΙῸ οὐδὲ τροϑιϊταϊὲ Ἐγηοβεΐ, 

ο ξύλα τὰ τυχόντα] Βοββαυῖο, τὰ συχ» 
ΠΟῚ νογί 1. Εἰιβοθῖιβ Παθοῦ βου! ρέυπη" καὶ 
ξ, καὶ λίθους τοὺς τυχόντας. ΕἸογρηΐ. Δ. 

ἀαὶ Ζοιιηῖ σοη]θοίαγαπὶ χαὶ τὰ συχόντα 
ϑηρία, οἱ φαιλάοτηα. ἘΠ ἀοΡαγ ἸΔΠΆΠ πὰ- 
ἸΏΘΥΪ δῦσα ΡΥΘίοσΟ καὶ ϑηρία τὰ τυχόντα. 

ἔ ἕν μόνον) Ατγρυταθπηίατη ἰοὺ οΧ Ορἱ- 

Ὠΐοηθ ΧΟΠΟΡΠδηΐβ ἰγαοίας Ῥ]αἰοηΐοιι5 Ῥατγ- 
τηθηϊά65, οἱ ΟἸσΘγοη 5 Ιοο5. Ασδάθῃ,. 4. 57. 

ΕΒ κινεῖσθαι π'άνταἹ ϑίοθειβ οἵ Ἐλιι56Ρ. 
πάντα κ' ἄἀαηί. Μαίουϊς εἰογηϊ δΐθιη 
τηυπίαιίοηθ δὲ τηοέι. οατθηΐθπὶ ἀοίοπαοθας 
Ζδθμο ]θαΐθβ, χυΐ ταλπάϊ οὐϊιηὶ οἱ ἤθη 
β}}] πορσαραΐ. 

ἢ ἀπολέσθαι) Τία ἘΠΔ4. ΡΥ. ἀσολεῖσθαι 
οχ Ἐαβοθϊο δὲ Θίοθεο ΡῬυΐπλιβ ΘΙ ΡΠ δι 
ἴῃ βθουπᾶα βιὰ ΟΟΥγοχὶῖ, (ρίθγιτω α15- 
ΒΘΠΒΙΙΠῚ ΨΘΙΘΥΤ ΠΟΣΊ ῬΗ ΒΙΟΟΥΙΠῚ οἱ να- 
Υἰοιαΐθπ ορ᾽ ϊοπτη πθῆϊο Ποάΐθ τοϊγαζοσ, 
τη] το τλΐπιι5 ᾿ηἀ6. ἀΥρυτη πέτα Δάν υβιιβ 
αἰ1Π1ταΐοιτι βία 6}5 Ροϊοβὲ ἀποὶ. 

ἱ αὐτῶν] ῬἈγυβίςοϑ 1ῃ 6 ]] ἔρῖς, σἀνδρώπινα 
ἄαι ΤΕὐυβοίυβ. 

Κ σοιήσειν] τα πᾶο σοι άοτγο νοὶ] ΟΕ - 
σα Ἰὰ συοὰ ἀἰάϊσογιιπέ. Θοᾶ 5] ποη- 
ἄυτη ἰπ σοίοσῖβ, πὶ το ἐγῖθι5. σοστίθ οἱ [Ὁ]- 
ταϊηῖθιις ᾿τηϊτα πα ϊβ νἱ οἱ θοίσίοα δα! ᾽τα 
ῬΥΘβε ογαης ΡΠ βῖοὶ ποβϑίσὶ. ϑαρογοβί, αὐ 
Ῥγφνίάοστο ως δὲ σᾶνοσο ΠΟΧΔΠῚ ΠΌΟΓΙ- 
ἄἀαπὶ αἰβοδπηιιδ. 

Ἰ ὅτου ἄν] Ἰπιογροβίςατα Ὑα]ρὸ δὲ οὐτὴ 
ΤΟ ΌΒΘΌΙΙ ἸΠτῖβ. οτηϊβὶ. 

τῇ οὐδ᾽ ἐλ σίξουσιν] 16. Ῥαυΐβ. 1. οπηϊεῖς 
οὐδέ. ὙΥοΙΞΚο οὐδέσοτε ΟΠ βουρίυ πὶ δαΐ 
νοσθαπι δἰααοὰ νοσι]ε οὐδὲ Δα]οοὶιπι 
{αἶδθο βυϑρΙ σα ΌΓ, 



ΤΙΒΒΕ 1. ΟΑΡ. 1. 9 

τῶν : ῆ τοιοῦτο μὲν οὐδὲν τ᾿ οὐδ᾽ ἐλπίζουσιν, ἀρκεῖ δ᾽ αὐτοῖς 
γνῶναι μόνον, ἢ τῶν τοιούτων ἐκαστα γίγνεται. Περὶ μὲν 
οὖν τῶν ταῦτα ϑρχμιασερλβέένων τοιαῦτο, ἔλεγεν. Αὐτὸς δὲ 

3 ἐΝ 

περὶ τῶν ἀνθρωπείων " ἀεὶ διελέγετο, σκοπῶν, τί εὑὐσεξὲς, τί 
ἀσεξές" τί καλὸν, τί αἰσχρόν" τί δίκαιον, τί ἀδικον" τί 5 σω- 

φροσύνη, τί μανία: σί ἀνδρία; σί δειλία" τί πόλις, τί πολι- 
σικός" τί ἀρχὴ ἀνθρώπων, σί ἀρχιπὸς ἀνθρώπων' καὶ περὶ τῶν 
ἄλλων, ἃ τοὺς ; μὲν εἰδότας ἡ ἤγεῖτο καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς εἶναι, 

τοὺς δὲ ἀ ἀγνοοῦντας ἀνδραποδώδεις ἃ ἂν δικαίως Ῥχεκλῆσθαι. 
Ὅσα μὲν οὖν μὴ φανερὸς ἦν ὅπως ἐγίγνωσκεν, οὐδὲν θαυ- 

ῥαστὸν, ὑπὲρ φούτον περὶ αὐτοῦ παραγνῶναι τοὺς δικαστάς" 
ὅσα δὲ πάντες ἤδεσαν, 1 ϑαυμαστὸν, εἰ μῆὴ τούτων ἐνεθυμοή- 
θησαν. τ Βουλεύσας γάρ ποτε, καὶ τὸν βουλευτικὸν ὃ ὅρκον 
ὀμόσας, ἐν ᾧ ἥν κατὰ τοὺς νόμους βουλεύσειν, ἔ ἐπιστάτης 
"ἐν τῷ δήμῳ γενόμενος, ἡρμι 3). ἀρήλλ σοῦ δήμου παρὰ σοὺς 
νόμους “ἐννέα στρατηγοὺς “μιᾷ ψήφω τ σοὺς ἀμφὶ Θρά- 
συλον καὶ ᾿Ερασινίδην) ἀποκτεῖναι πάντας, οὐκ ἠθέλησεν 

ἢ ἀεὶ] ἙΔά. ΡΥ. ἄν ἀεί. 556 ἄν οὐπὶ (ΟΠ ΐβμυ]. δὰ Ῥξθρῃῖβῃηα ΘΙ σθογΌγη, Ρᾶρ-. 
ἘΒΘΡΙ ΠΠΡΥ5. ομηϊϑὶ ἘαΠο Ῥατῖβ. οὐ 105. ἀθ βουλευτίικῳ ὅρκῳ Ῥροῖι. Τιορρ. 
ϑίθρῃ. ἀβθίποθρβ ἀνδρία ῥγῸ ἀνδρεία 5ογῖρεῖ Αἰέο. 8. 8. ΚΕ. 
ϑίθρμδη. εὐ Ζβϑυπο. 5 ἐν σῷ δήμῳ] [ηΐτὰ ἸΝ΄, ἵν. 2, 65: ἐν 

ο σωφροσύν"] ῬΙαίοηῖβ ΑἸοΙρίδάθϑ 11. σαῖς ἐκκλησίαις. 
5θοΐ, 2, σὸ μαίνεσθαι ὦρα ὑπεναντίον σοὶ δοκεῖ ἔ ἰννέα στρατηγοὺς) ΑΙΕΙ Ια συ τὰ βυτη.- 
τῷ σωφρονεῖν ; ἴα οπΐτη Τοοία (Οάοχ γεπε- τηῦτη ἱπηρουατη δογοραίατη θββοΐ, (ὙἹ4. 
(05 ΠΌΡΟΥ σοΟΙραγδίι5 Οὐ ἶββῸ γε ροϑὲ ρα, Χϑπορη. Ηΐϊβι. συ. 1. ν. 10. εὖ Τ γϑίδτη, 
τη 816 νϑύο ἰάθπη φρονεῖν ἀαΐί. Ρ- 70]. εἀ Πρῖθκ. Ζ.) οἱ ἀθοθῖὴ ργξίογες 
Ρ κεκλῆσθα.)] Ῥατῖ5. 111. καλεῖσθαι φαγὶ ᾿ηΡΟΥΙΟ ΒΘ σΟροϑογδηΐ. ΗΙ, ΘΌΓΩ ΓΘ 

ΤΩ8]6 σοβϑιβϑβθῃΐ, (ἢ. 6. οἶνθθ, 4ϊ ἴπ ριρηδ 
; ϑαυμαστὸν, εἰ μὴ] ἘΠ. ρὑγ. οἱ Ῥαιῖθβ. Πᾶν8}1} δὰ Ατρίπιιδαβ ἀβπηθυβῖθ Πα ]Ρι5 

1. οὐ ϑαυμ. ἀαῃπί, Ῥαγῖβ, 111. οὐ ϑαῦμα. ρογϊοχδηΐ, ἰθσηρθϑίαίθ ᾿τρθα 1 ΠΟΠ βιιβία-- 
Βεβθαυῖο. Ἰπάϊο Ῥατγῖϑ, οἱ ϑίθρῃ. πορα-ὀ [1͵|5βοπέ, Ζ.}) οὐηηΐριιδ, Ῥυδϑοῖου (ΟΠ ΟΠ ΠῚ, 
ἘΟΠΟΙΏ ΟΠ. Βουιηΐ, πάνυ ϑαυμαστὸν τ Δ]οθας Ππηρουῖο δργοραίο, δυοίουιρυβ Αὐομθάοπηο 
ὙνεῖβΚο, ΤΠ εἴποθρβ μηδὲν τούτων οπὶ ο8- οἱ Τιτηοογαίθ, ἴπ νἱπο]α ἀπουπέιν, «([81πὲν 
5Βἴαηο 1. [4]11πη. οὕτὴ ἀ6 βουπη ρομα δα ρορυ]ατα ἀροῖα- 

ΤΙ Ῥουλεύσας) (Οὔτ οϑθοῖ ἀθ βϑπαίια ἰυγ, ρ]δοιῖϊύ οἱ ἀθ οἱβ β΄ τη} ἔοΥΥὶ βοπίθῃ- 
4υϊηροπίογιπη, Ἐχ 60 βθηδίιι 46] ρθραη- 145, οὔτι ἰθχ ἀθ βἴπρι}β ᾿πθογθί. Νο]υΐς 
(Γ βογίε φυϊπαυαρίπία Ῥυγίαπθβ, αἱ 56- ἐσιστάσης ϑοογϑίο5 ἐπψηφίσαι, ἢ, 6. Ρο- 
πδίιϊ ργϑοθβϑθηί, ἘΪΟΤΙΤῚ βἰησι]θ ἄθοα- ΡΌΪυτα ἴῃ βυβγχαρία τηϊίοσο ; ααοᾶ οτγαΐ 
τῖϑο ᾿ἰτηροσαθαηΐ ΠοΡἀοχηδάϊριι5 5[ 5.15 11, Ῥτοδαγι, υὐἱ δά Ἡδγροοζαῖ. ἢ. τη. 74. 
Ὀξ δοτίθ οχ ὰ ἀ) εγοίυγ, αυΐ αοπιαθ ἀοοσεί Ν᾽ αἰ οϑίτι5, οἵ αυϊάθσγη, οὖ οχ μος Ἰοθὸ 
ἀἴοτα Ἱπηρεγαγοί. Αταὰο 15 ἐσιστάτης ἀ1-ὀ π|0]ΠΠρ]ίαν, ἐπισσάσου. ΤΠ]. 
ΟΘΡαίατ, 56}}, ἐν σῷ δήμῳ, νοὶ ἐκκλησιῶν, ὰ μιᾷ ψήφῳ] Ῥ]αῖο Δροϊορίε ςθοῖ 20. 
αὐοά φοποίοηϊθιι5 ΡΟρῸΪ; ργφογαΐ; 4] διι- ἀϑᾳόους αἴοῖέ, ποβίου Ἠε]]οπϊοογαπα, 1. νἱ]. 
ἴθ ἴῃ οα ἀρουχία οΥδηΐ, πρόεδροι. Ψι|ι4, 97. ἡ δὲ τῆς βουλῇς γνώμη ἦν μιᾷ ψήφῳ 

Ἡγροογαξίοι ἴῃ πρόεδ ος οἱ ἐσιστάτης ἅπαντας κρίνειν, ΟὍΤΩ ΘΧ ΔΙΌ  (υΐδοῖτηα Ἰορο 

ΠΙυδέ, Τὴ. Ῥοιίου, Ατοῦαοὶ, Οτ. 1. 18, ἃ Οάπομπο Ἰαΐα οροτίοσες κρίνεσθαι δίχα 

Β 
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ἃ ἐπιψηφίσαι, ὀργιζομένου μὲν αὐτῷ τοῦ δήμου, πολλῶν δὲ 
καὶ " δυνατῶν ἀπειλούντων: ἀλλὰ περὶ πλείονος ἐποιήσατο 

“ εὐορκεῖν, ἢ χαρίσασθαι τῷ δήμῳ παρὰ σὺ δίκαιον, καὶ 
19 φυλάξασθα, τοὺς ἀπειλοῦντας. Καὶ γὰρ ἐπιμελεῖσθαι 

“)εοὺς ἐνόμιζεν ἀνθρώπων, οὐχ, ὃν τρόπον οἱ πολλοὶ νομίζουσιν. 

οὗτοι μὲν γὰρ οἴονται, τοὺς σεοὺς τὰ μὲν εἰδέναι, τὰ δὲ οὐκ 
εἰδέναι" Σωκράτης δ᾽ “ἡγεῖτο πάντα ρὸν σεοὺς εἰδέναι. τὰ 
ΤΕ λεγόμενα καὶ πραττόμενα καὶ τὼ σιγῇ βουλευόμενα, 
πανταχοῦ δὲ παρεῖναι; καὶ σημαίνειν τοῖς ἀνθρώποις. περὶ τῶν 
ἀνθρωπείων πάντων. 

Θαυμιάξω οὗ οὖν, ὅπως ποτὲ ἐπείσθησαν ᾿Αθηναῖοι, Σωκράτην 

περὶ τοὺς Μεοὺς μὴ “σωφρονεῖν, τὸν ἀσεξὲς μὲν “ οὐδέν ποτε 
(᾿ περὶ σοὺς “εοὺς) οὔτ᾽ εἰπόντα οὔτε ́ ξάξαντα, δ τοιαῦτα δὲ 
καὶ λέγοντα καὶ πράττοντα περὶ ϑεῶν, οἷὰ τις ἂν καὶ λέγων 
καὶ πράττων εἴη τε καὶ νομώζοιτο εὐσεξέστατος. 

20 

ΠΑΡ τὰ 

ΟΕΙΜΙΝῚΙ ΑἸΤΕΒΕΒῚ ΟΟΟΥΒΕΙΤΌΝ ἘΤ ΘΕΜΟΝΒΘΤΕΒΑΤΌΝ ΒΟΟΝΑΤΕΜ 

σΌΟΝΕΝΤΌΤΕΜ ἘΤ' ΘΙΘΟΙΡΌΣΟΝΚ ΝῸΝ ΘΟΟΒΕΟΡΙΒΡΕ. 

Θαυμαστὸν δὲ " φαίνεταί μοι καὶ τὸ πεισϑῆναί τινὰς», ὡς 
Σωκράτης σοὺς νέους διέφθειρεν, ὃς. πρὸς τοῖς εἰρημένοις, 

ἕχασσον αἱ Ἰθϊάδτα βοααϊιτ, ΨΙάΘ ἀπποί. οήα Ἠρϊέ 676. Τηΐτα 1. ἵν. 9. οδϑὲ ἀθ οα- 
Ῥ. 57. ἀὰ Ηΐ5ι. στ. 

χ (τοὺς ἀμφὶ Θράσυλον καὶ ᾿Ερασινίδην)} 
ΟἸ᾿οββοιηδ 74πὶ οἱἱπὶ αν Τ]ρίοπο δὰ Αὐτῖα- 
ΠΌΤ Ὁ. 2940, Ροβίθα ἃ δ οΚοπαῦῖο ἄδτη- 
Πδίμτη οοάγίποὶς ἴρ5α οἵδίϊο, ρυδοῖριιθ 
ΠΙΠΠΘΙΙ5 ἐννέα 6 ΡΥ οβοῖς : ὈΥΓείοσρα 
ἱπορίθ νϑῦρα μμᾷ ψήφῳ ἀποκτεῖναι «ἄντας, 
ἴῃ αυΐδιι5 τηᾶρτδ οὐ Ὀγον δεϊβ οἱ οοποῖπηϊ- 
1Αι15 νἱβ ᾿ποϑί, ἱπιουροϑὶ 5. Πῖ5 ΒΘΡΔΤΔΠΓΙΓ. 
Ζοιπίαπα Δροϊορία ταῦτ, 4ιΐ νοϊοί, 

Υ ἀποκτεῖνα,] Οαρϊεὶς ἀαηιηατο, οἱ εἷς ϑϑῖ 
εἴασα ΤΥ. νἱϊῖ, 5. ΑΡο]. 4. πὶ 25). ἢ]. 17. 
αἰείςαν ψηφίξειν ϑάνατον, οὲ ἴῃ Χρη, ΗΪ 5. 
ΟΥ1. νυν]. 11. καταψηφίσασθαι: ουϊ ορροηΐ- 
(υὙ ἀποψηφίσασθαι, 510 {Π} αρῖο αὐεοίυενε, ἂρ. 
1 αῦγι, ΤᾺ. 11. βϑοῖ. 24. ἀποκτεῖναι Ὦος 
ΒΘΗΒΙΙ 5εερἰβϑίτηθ ἀἰοϊτυν ἀὁ, )αϊοίδιι5. Η. 

8 ἐπιψηφίσα.] ἴῃ ἩφΙ]οηἰοῖβ οϑὲ τῶν δὲ 
σρυτανέων οὗ φασκόντων προθήσειν σὴν δια- 
Ψήφισιν παρὰ τὸν νόμον, οἷο. Θϑι ἦγ βεῇνγα- 

ἄοπι τα οὐκ ἐπίσρεψε τῷ δήμῳ παρὰ τοὺς 
νόμους ψηφίσασθαι. 

Ὁ δυνατῶν] Ῥαγῖβ. 1. δυναστῶν. 
ς εὐορκεῖν} Ἐάὰ. (ὐαβία]. οὐ χὰσ θαπὶ 

βοαιππίυτ, εὐορκίαν Βαθοηΐ. 
ἃ ἡγεῖτο πάντα μὲν] [1 |Ππὸὲ Ῥατῖβ. 1. 

ναϊρο οταὶ δὲ πάντα μὲν ἡγεῖσο. ἀοῖποορυ 
τηλ] πὶ δάἀάϊίο ατίίοιιϊο καὶ στὰ σραττό- 
μένα. 

6 οὐδέν ποτε] Τι8 οχ Ἑῖι, Ῥατῖβ. οἱ 
Βίορη. γοβουρϑίὶ Ζθαπο; οοίογο Ἐδά, 
10 τὶ Μοββίδῃηϊ οἱ Ψίμάοῦ. οὐδέποτε ἀαηΐ. 

Ε (σερὶ τοὺς θεοὺς) Αὐοίοτο Ηοἰβκῖο 
Ὦδοο γοῦρα ὃχ δηϊθοθαθῃεῖθιβ ἴοσποτο το- 
Ῥοεα οἰ ϊπλῖπανῖς Εσποβεὶ οἱ ΒΟΒΖ : ἴη- 
ορεἰβϑίπηθ ἀοίδηαϊε Ζουηθθ. Μ|ΙΒῚ ποπ 
ΒΟ] τα ἴθτηοτο τϑροίϊία 6558 υἱἀοπειτ, 5οᾷ 
τηΐπιιϑ οἰΐατη Οὐεθοα, Ναὶ σερὶ Θεῶν εἰσ εῖν 
καὶ πράσσειν ἀϊοϊξον Θταρο,. τ 5ἰδεῖτη 50- 
αυΐζαν, τοὶ πἴγηθ γ ΤῸ περὶ τοὺς Θεοὺς :- σ0ῃ- 



ἘΤΒῚ ΘΑΡΟῚΙ. 1ΙῚ 

πρῶτον μὲν ἀφροδισίων καὶ γαστρὸς πάντων ἀνθρώπων ἐ βγπρα- 

τέστατος ἥν" εἶτα πρὸς πνηεῦν καὶ σέρος καὶ πάντας 

πόνους καρτερικώτατος" ἰέσι δὲ “πρὸς φὸ μετρίων δεῖσθαι 

᾿ πρδυλιυμέθνι οὕτως, ὥστε πᾶνυ ᾿ μικρὰ κεκτημένος πάνυ 

ῥᾳδίως ἔχειν. " ἀρκοῦντα. Πῶς οὖν, αὐτὸς ἂν σοιοῦτος. 

ἄλλους ἂν ἢ ἀσεβεῖς ἢ ῆ παρανόμους ἢ λίχνους ἢ ἀφροδισίων 

ἀκρατεῖς ἢ πρὸς σὺ πονεῖν μαλακοὺς ἐποίησεν ; : ἀλλ᾽ ἔπαυσε 

μὲν τούτων πολλοὺς, ἀρετῆς ποιήσας ἐπιθυμεῖν, καὶ ἐλπίδας 

παρασχὼν, ἂν ἑαυτῶν ἐπιμελώνται, κωλοὺς καὶ ἀγαθοὺς 

ἔσεσθαι. Καΐτοι γε οὐδὲ πώποτε ὑπέσχετο διδάσκαλος εἶναι 

τούτου" ἀλλὰ τῷ φανερὸς εἶναι τοιοῦτος ὦν, ἐλπίζειν ἐποίει 

φοὺς συνδιατρίξοντας ἑαυτῷ; μιμουμένους ἐκεῖνον φοιούσδε 

γενήσεσθαι. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τοῦ σώματος αὐτός ἴω οὐκ 

ἠμέλει», τούς Τε ἀμελοῦντας οὐ» ἐπήνει. Τὸ βὰν οὖν "ὑπερεσ- 

θίοντα ὑπερπονεῖν ἀπεδοκίμμαζε, τὸ δὲ, οὖσα γ' ἡδέως ἥ 
ψυχῇ δέχεται, καῦτα ἱκανώς ἐκπονεῖν ἐδοκίμαζε' ταύτην 

γὰρ φῆν ἕξιν ὑγιεινῆν 7ε ἱκανῶς εἰνο9 καὶ τὴν τῆς ψυχῆς 

ἐπιμέλειαν οὐκ ἐμποδίζειν ἔφη. ᾿ ᾿Αλλ᾽ οὐ μῆν σρυπτικός 

76: οὐδὲ ἀλαζονικὸς ἢ ἦν, οὔτ᾽ ἀμπεχόνῃ; οὔθ᾽ ὑποδέσει; οὔτε 

τῆ ἄλλῃ διαίτη" οὐ μὴν οὐδ᾽ 6 ἐρασιχρημνάτους. τὰν σοὺς συνόν- 

τας ἐποίει" τῶν μὲν γῶρ ἄλλων ἐπιθυμιῶν ἢ ἔπαυε, τοὺς δὲ 
ἑαυτοῦ ἐπιθυμοῦντας 4 ροὺκ ἐπράττετο χρήματα. 

{τὰ εὐσεβεῖν, σωφρονεῖν οἴ ἀσεβεῖν περὶ ποὺς 
Θεοὺς ΟὙΞΘΟΌΓΩ 656. 

" σοιαῦσα δὲ] ὝγοῖθΚο ἀεὶ ἀοίποθρ5 εα- 

αἀϊζατη τηδ] τ]. 
ἢ φαίνεταί μοι καὶ] Αγ ϑε1465 Τ΄. 11. Ρ 

496. ϑαυμάσιον δέ μοι κάκεῖνο φαίνεται 6Χ ᾿ 
1, Ἰαιιάανῖε: ἀοῖπάθ ἐπσειστὰ πρὸς ῬΔΥΪ5, 
ΤΑΡοΥ 111]. ; 

ῖ ἔσι δ] Ῥατῖβ. Ἐϑαο ἔσι δὲ καὶ. ἀοἴπ.- 
(ΘΡ5 πρὸς σῶν μεπρίων ἘΔα. ῬΙ. πρὸς σῷ 

Τιβοπο]. οἱ ὙΝ οἰβίδῃα : γεύυτα ἄαπε ( δϑίαί. 
Ῥαγίβ. ϑίθρῃ. 
κ πεπαιδευμένος] ΤηΐγᾺ. ΟΡ. 3. 56οΐ. 5. 

διαίτη δὲ τήν σε Ψυχὴν ἐπαίδευσε καὶ πὸ 
σῶμα, “ χρώμενος ἄν ἊΣ αὐϑον οὕτω γὰς εὖτε- 

λὴς ἦν, ὥσε᾽ οὐκ οἶδ᾽ εἴ σις οὕτως ἄν ὀλίγα 
ἐργάζοιτο, ὥστε μὴ λαμβάνειν τὰ Σωκράτει 
ἀρκοῦντα. 

: μικρὰ] Ἤροτα διατὶ ἴρθο ϑοογαίοϑ 
ΕἸοποιηϊοῖ οαρ. 2, βοοί, 9. χαΐπαϊιο τηΐ- 
ὨΔΥΙΠῚ ὈΥΘίΪΟ ερϑίυτηαί. 

"Γούτου δ᾽ 

Τα ἀρκοῦντα] Ἐοῖθκο δαάϊίΐο αὐέΐοι]ο 
ΤΏΔ]οραΐ σἀρκοῦντα υἵ 0. 8. βθοῦ. 5. οὐ) 
Ἰοοὶ ἰδίηθῃ δὲ ἀΐνοιθα γαίϊο, υἱ δ᾽ουῖι5 
οἴζατα 11. 111. 2. Αἀάο (Ἰεοποτηϊοὶ 2, 8. 
οἱ δὲ σοὶ φίλοι σολὺ ἀρκοῦντα σοῦ μᾶλλον 

ἔχοντες τῇ ἕαυσῶν κατασκευῇ ἢ σὺ πῇ σῆ- 

Ὠ ὑπερεσθίοντα] Ψίοίυπι δἰ] θίδταπι 
ἀναγκοφαγούνσων γροϑρίοϊέ, 4ιουασμα νἱΐατα 

ΟΙΏΠΪ ΠῚ ΤΑ ΧΙΤΩΘ ΤΠΟΥΌΪ5 ΟὈΠΟΧΙ ΔΙ ὈΤῸ- 
πυποῖανι Η]ρροοταΐίθθ Ῥ]αίο ἴπ Δπλᾶ- 
{οΥριι5 Ρ. 50. Πογλΐποην οὙτηηδϑίϊοθ 46- 
αἴΐζωστα ἰΐα ἀθβοῦθ, σραχιηλιξφόμοενος καὶ 
ἐμπιμπλάμενος καὶ καθεύδων πάντα τὸν βίον 
διωτετέλεκεν. 

Ο ὅσα γ᾽ ἡδέως} Ἐ 44. ργ. ὅσα δές. Οἴμα 
ϑίορθο ϑίθρμαπιβ ραυίοι]απὶ ΟΠ, 5, 
αθάτ οχ "αἰ. Ῥαγίβ, οἱ ψοβϑίαπο 1. γ65- 
{τα Ζοιηρ, 

Ρ᾽᾿Αλλ᾽ οὐ μὴν] Μοββίδηιιβ 1. ἀλλὰ μὴν 
οὖ. 

η οὐκ ἐπράττετο χρήματα) Ἐπ᾿ (ἀτηθη οἱ 
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8 ἀπεχομένους ἐνόμιζεν ἐλευθερίας ἐπιμελεῖσθαι" τοὺς δὲ 

λαμβάνοντας τῆς ὁμιλίας μυισθὸν ἀνδραποδιστὰς ὃ εὠυτῶν 

" ἀπεκάλει; διὰ τὸ ἀναγκαῖον αὐτοῖς εἰναι» διαλέγεσθαι 
παρ ὧν ὧν λάβοιεν φὸν μησθόν. ᾿Βϑαύμαξε, δὲ, εἰ τις» 
ἀρετῆν ἐπαγγελλόμενος, ἀργύριον πράττοιτο, καὶ μὴ γομίζοι 
τὸ μέγιστον κέρδος ἕξειν, φίλον ἀγαθὸν κτησάμενος, ἀλλὰ 

φοβοῖτο, μὴ ὁ γενόρνενος καλὸς καγαθὸς τῷ τὰ μέγιστα 
εὐεργετήσαντι μὴ τὴν βῥιεγίστην χάριν. ο ἕξοι. Σωκράτης δὲ 
ἐπηγγείλατο μὲν οὐδενὶ πώποτε τοιοῦτον οὐδέν" ἐπίστευε δὲ 

σῶν ξυνόντων αὐτῷ τοὺς ἀποδεξαμένους, ἅσπερ αὐτὸς ἐδοκίρια- 

ξεν, εἰς τὸν πάντα βίον ἑαυτῷ τε καὶ ἄλλοις φίλους ἀγα- 
θοὺς ἐσεσθαι. ὼς ἂν οὖν ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ διαφθείροι τοὺς 

γέους ; εἰ μὴ ἄρα ῇ τῆς ἀρετῆς -: ἐπιμέλειαι διαφθορά ἐστιν. 

᾿Αλλὰ, γῇ Δία, ὁ κατήγορος ἔφη, ὑπερορᾷᾳ. ἐποίει τῶν 

καθεστώτων γόμιων σοὺς συνόντας, λέγων ὡς ἣ μωρῶν εἴη τοὺς 
μὸν τῆς πόλεως ἄρχοντας ἀπὸ κυάμου καθίστασθαι, κυξερ- 

γήτη δὲ μηδένα ϑέλειν κεχρῆσθαι κυαμευτῷ; μηδὲ τέκτονι; 
μηδ᾽ αὐλητῆ: μηδ᾽ ἐπ᾿’ ἄλλα τοιαῦτα; ἃ πολλῷ ἐλάττονας 

βλάξας ἁμαρτανόμενα ποιεῖ τῶν περὶ τὴν “πόλιν ἁμαρτανο-. 
μένων τοὺς δὲ τοιούτους λόγους ἐπαίρειν ἐφη τοὺς νέους 
καταφρονεῖν τῆς καθεστώσης πολιτείας, καὶ ποιεῖν βιαίους. 
Ἐγὼ δ᾽ οἶμαι τοὺς φρόνησιν ἀσκοῦντας; καὶ γομιίζοντας ἱ ἱκα- 

γοὺς ἔσεσθαι τὰ συμφέροντα διδάσκειν σοὺς πολίτας δ ἥκιστα 

κα σὲ, μὴ ““ληγῶν δέει. ̓ς Ἐχ Ταιοῖαπο Ιδι- 
ἄς ΤΒοτηαβ8 Μασ ίβϑίου ὅρα μὴ τὸ ἐναντίον 
ἰσετί. ΟἿ, Βταποκ δὰ ΑὙἸβιορδηΐϑ 1. 6, 

ΟὈἢ Ἰοϊαγ ἀρ. Ατσ᾽βίορ, ΝΡ. 98, (δά 
αυοτα 1, ΘΟ ΠΟ] αβί. Καὶ σοῦφσο ψεῦδος δια- 
βολῆς χάριν" οὐδεὶς γὰρ μισθὸν ἐσέλω Σω- 
κράσει.) αὖ 41118. Βορῃιδιϊθο ρα ἔογίαββθ 
γοττὰ οϑί, σφυρὰ Οτωοὶ ργατωτηδίϊοϊ {γὰ- 
ἀππί, ποη δὰ πυτη ϑοοζαίθῃ οτηηΐα 1] 
Βρθοΐασθ, θα οπηπΐμστη υἱτα ἴθ ΡΟ βοηδ 
ΘΟΟΓΔΙΪ5 ἰγτῖϑα θ950. ΚΕ. 

ἃ ἀπεχομένους) Νίαγρο ϑίορῃ. ἀσεχό- 
μένος, αυδτη θοῦ ποτα [ΘΟ η0]. οϑὲ ἱπίοσ- 
ΡΓΘίδίιι5. 

Ὀ ἀπεκάλει) Τὰ σατηὴ ϑίθρθϑπο τοδ]αΐ, 
οὐδῷ ἐσεκάλει. ἀοϊηάς Ἐλα. ῬΓ. ἀναγκαῖον 

ἑαυτοῖς εἶναι. 10)6 τὸ πδὴ αὐυὴ ΟΔΡ. 6. 
ἸΠΡΥΪΠἶ5 ΟΡ. ὅ. 5θοξ. 6. 

ς ἕξοι) Τὰ οὐπὶ Ἐαα. ΡΥ. Ῥρίο, γίη- 
ἄον, 1. Ῥαγὶβ. 1, Ζουμπο. ἕξει  πάον. 11. 
ἔχῃ ϑίρρμ, Αὐἱβίορμαπος Νιι, 495. δίδοι- 

ἃ τοιοῦτον] ἘΞάϊεῖο ῬΑΓΙ5, σοιοῦσο, ἀοὶπάρ 
αὐτὴ οείοτὶα ΕΔ, ργσ. δὲ ἴρτο Ῥατίβ. 111, 
ἑαυσῷ, Ροβίβα ουπὶ Βοββδσίοηθ οὲ Ῥδυΐβ, 
111. ἀλλήλοις ὑτο ἄλλοις ἀδξ. 

6 ἐσιμέλεια] Νίαχ, Ἴγτ. [θϊββοσί, ἶχ. 6. 
Ἰοοῦτι πο τοορίοἰς. Ἢ γὰρ ἄν καὶ σοῦτο 
Σωκράτης οὐ χαλεπῶς ἔσεισε ποὺς ̓ Αδηναίους, 

ὡς οὐκ ἔστι διαφθορὰ νίων ἀρετῆς ἰπισήδευσις. 
ὕπαάο οοη]ϊοῖς Ζοαπῖβ Πϊαπι ἔοσβδη 16- 
Ε586 ἰπ ἢ, 1. ἐσ ισήδευσις ῬΓῸ ἐσιμέλεια, οἵ 
νίων Ροδὶ διαφϑορὰ ργοοῖραο, φιοά Βοββασῖο 
Ροβίοσίιιβ δὶς οχργθϑδῖῖ : Νιδὲ φιῖς αϊσαὶ 
υἱγέμέοετν οογταρίϊονιετι α(ἰοϊοδοοτιξμογιίηνι 
586. ϑοά νοσγίβίτωιϊο δὲ Νίαχ. ἼΤυσ. 1ο- 
σαπι ἱπηϊαΐατα ἔα ἶδ90 ἐδηέιη, ΒΒ ΘΒβα ΟΠ ΘΙῚ 
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γίγνεσθαι βιαίους, εἰδότας ὅτι τῇ μὲν βίᾳ " πρόσεισιν ἔχθραι 

καὶ κίνδυνοι» διὰ δὲ τοῦ πείθειν ἀκινδύνως τε καὶ μετὰ φιλίας 

ἱ φὰ αὐτὰ γίγνεται" οἱ μὲν γὰρ βιασθέντες ὡς ἀφαιρεθέντες 
μισοῦσιν» οἱ δὲ πεισθέντες ὡς κεχαρισμένοι φιλοῦσιν. 
᾿ Οὐκ οὖν σῶν φρόνησιν ἀσκούντων τὸ βιάξεσθαι, ἀλλὰ 

δ : 
σῶν ἰσχὺν. ἄνευ γνώμης ἐχόντων τὰ τοιαῦτοω πράττειν ἐστίν. 
᾿Αλλὰ μὴν καὶ συμμάχων ὁ μὲν βιάζεσθαι τολμῶν δέοιτ᾽ 

ἂν οὐκ ὀλίγων, ὁ δὲ πείθειν δυνάμενος, οὐδενός" καὶ γὰρ μόνος 

ἡγοῖτ᾽ ἂν δύνασθα; πείθειν. καὶ φονεύειν δὲ τοῖς τοιούτοις 
ἥκιστα συμβαίνει τίς γὰρ ἀποκτεῖναί τινὰ βούλοιτ᾽ ὧν 

μᾶλλον, ἢ ζῶντι πειθομένῳ χρῆσθαι. 

᾿Αλλ᾽, ἔφη γε ὁ κατήγορος, “ Σωκράτει ὁμιλητὰ γένο- 

μένω, Κριτίας χε καὶ ᾿Αλκιδιάδης πλεῖστα κακὰ τὴν πόλιν 

ἐποιησάφηι. Κριτίας μὲν γὰρ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίῳ πάντων 
" πλεονεκτίστατός τε καὶ βιαιότατος ἢ ἐγένετο, ᾿Αλκιδιάδης 

δὲ αὖ τῶν ἐν τῇ δημοκρατίῳ πάᾶντων ἀκρατέστατος, καὶ 

" ὑβριστότατος. (καὶ βιαιότατος) Ἔγὼ δ᾽, εἰ μέν τι 

κακὸν ἐκείνω σὴν πόλιν ἐποιησάτην, οὐκ ἀπολογήσομαι" σὴν 

δὲ πρὸς Σωκράτην συνουσίαν αὐτοῖν; ὡς ἐγένετο, διηγήσομαι. 
᾿Εγενέσθην μὲν γὰρ δὴ τὼ ἄγδρε φούτω φύσει φιλοτιμοτάτω 
πάντων ᾿Αθηναίων, βουλομένω τε πάντα δ εαυτῶν πράττεσ- 
θαι, καὶ πάντων ὀνομιαστοτάτω γενέσθαι" “ ἤδεσαν δὲ» ω- 
κράτην ἀπ᾿ ἐλαχίστων μὲν γρηρνάτων αὐταρκέστατα ζῶντα, 

ΡεΥβρ οὐ δεῖς σταίία αἰὐοϊοϑοογιιϊος ΟΧ 58 [ον] Σωκράτει] Τυπέϊπα καὶ δαάϊξ. ἀλλά 
56 ἀ1ἀ1556, 1η 655. ἱπίθυρ. 80. ϑίβρῃ- αάο- 
ἰφϑοθτιέπίοϑ ἴπι ἸΙ οΥῖ5 Π{4}1ς15 ἀθριηρίτιχ. 8. 

Γ μωρῶν] Ἑάϊο Ῥατῖ5. οαπη Ἰρτο Ῥα- 
Υἶ5. 1171. οἱ ΒΒ ϑβδυῖοηθ μαρὼν ἀαδί. 

δ᾽ ἥκιστα λίγνεσθαι βιαίους] ΟΔ}1146 γο5- 
Ροπάοι Δἰτοτίαιο ΟΥ̓ΓΑΪ 5. Ῥαυτϊ ἐδηζατ 
Οοοιτῖί, σΌΓΩ ῬΥΟΥΘΙΩ ἃ ϑοοταΐθ ΔΙΏΟνοΓῸ 
ΠΟΠ Ροεθοί.- 

ἢ πρόσεισιν ἔχθρα") ϑιοθθυβ Ρ, 247. 
Βαθοέ πρόσεστιν ἔχθρα καὶ κίνδυνος. 

ῖ σὰ αὐσὰ]ὴ Τία γῬήο ταῦτα οὐτὴ Β65- 
5ΔΙΊΟΠ6 οὐ ϑίορφο ϑίθρῃδῃ. 566. 

Κι χεχαρισμένοι ΟταςΒοαίϊ οἱ ρογϑυαβίοπο 
ἰηάδυιςο, χϑοΐθ τπρποηΐο οἰΐατη ϑο μι Ζῖο. 

Ἰ Οὐκ οὖν] Τιὰ οὐ τη Τυμεῖπα Ζοιπθ : 
οὔκουν ναἾσο. οὐκοῦν οὐκ ϑιοῦαυβ οἱ Βτο- 
ἄαυϑ9, 

γ᾽» ἔφη ὃ καπ., Σωκρ. ταδί οραῦ Ζθαπο ἐοτα- 
Ραγαΐα βοΐ, 51. 

π σπλεονεκτίστατος) ΟΥτίατα σοῦ οχ 
Ἡο]]οηΐοῖὶς. ΧΟΠορμοηςῖ8. σορποόβοοσο, ΑἹ- 
οἰθίδαοτγα οχ ἰἰϑάθῃῃ, Πίοάοσο, Νοϑροίε οἵ 
ῬΙυίΐατομο. 

ο ὑβριστόσατος} Ν᾽ ΟΒΒ4Π1|5 1. ὑβριστικό- 
σάτος ααΐ. 

Ρ (καὶ βιαιόφατος)}} Ηᾷξδς ͵ατο οἸϊπὶ ἃ 

ϑίορΏδηο ἀατηπαία, οἵ ἃ ΒΒ θββδυῖοη ΟΠ ΐσϑᾶ 
ΒΟ] υθῖΕ Ζειπο. Τὸχ Πρτο Ῥατγίβ. 1. Δῃπο- 
(αι βουϊρῖατα: σάντων κλεπαίστατός τε 
καὶ βιαιότατος καὶ φονικόσατος ἐγένετο: αἰ 

ἐοτίο δὰ (υμίαπι ρου πού. 
4 ἤδεσαν)] Δυμιῖπα ἤδησαν, Βτοάδι» 

ἤδισαν. 

πὶ 

" 

] 

4. 



18 ζοντας. 

14. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΝ ΜΕΜΟΒΝΑΒΙΠΌΜ 

-“ ς -“» Ν “-“ ᾽ 7 " - ᾿ ) 

μὴ 4 ἡδονῶν δὲ σῶὥσων ἡ Δ λιουῤῥν το οΥ̓Τ ΟΣ νν ὁ δὲ διαλεγο-- 

μένοις αὐτῷ πᾶσι χρώμενον ἐν τοῖς λόγοις ὅπως βούλοιτο. 

δ΄ Ταῦτα δὲ ὁρῶντε, καὶ ὄντε οἵω 5 προείρησθον, πότερόν τις 

δυϑ φῆ σου βίον, χοῦ Σωχράτους ἐπιθυμήσαντε καὶ τῆς 

" σωφροσύνης, ἣν ὁ ἐκεῖνος εἶχεν; ὁρέξασθαι τῆς ὁμιλίας αὐ- 
σοῦ, ῇ νομίσαντε, εἰ ὁμιλησαίτην ἐκείνῳ, γενέσθαι ἂν ἱκανω- 

7 ΄ ᾿ ΄ 

16 τάστω λέγειίν τὲ και κι τς αὐ, 

ϑιεοῦ διδόντος “ αὐτοῖν ἢ 

Ἔγὼω μὲν γὰρ ἡγοῦμαι: 
ζῆν ὅλον τὸν βίον, ὦ ὥσπερ ζῶντα 

Σωκράτην ὃ ἑώρων, ἢ τεθνάναι, ἑλέσθαι ἂν αὐτὼ μᾶλλον σεῦ- 

νἄναι. Δήλω δ᾽ ἐγενέσθην ἐξ ὧν ἐπραξάτην'" ὡς γὰρ τἄ- 
χιστα κρείττονε τῶν συγγιγνομένων ἡγησάσθην εἶναι; εὐθὺς 
ἢ 

“ ΓᾺ 3 ὥ 

ενεῖζοω Σωκράτους ὠρεγιθήτην. 

ἀποπηδήσαντε Σωκράτους ξ ἐπραττέτην τὰ πολιτικὰ, ὥνπερ. 

᾽ “ “ 7’ “λ Ἁ "» Ω "“» Ά, ,᾿ 

ἸΙσως οὐν εἰποι τίς ἂν πρὸς τ» οτι χρν ὄχ Σωκράτην 

μὴ πρότερον τὰ πολιτικὰ διδάσκειν φοὺς συνόντας ἢ σωφρονεῖν. 

Ἐγὼ δὲ πρὸς τοῦτο μὲν οὐκ 8 ἀντιλέγω" πάντας δὲ σοὺς 

διδάσκοντας ὁρῶ Β αὑτοὺς δεικνύντας 7ε τοῖς ἈΥΡΟΝνὸ», 

ἥπερ αὐτοὶ ποιοῦσιν ἃ διδάσκουσι, καὶ σῷ λόγῳ 'προσθιξά- 

ἑαυτὸν καλὸν κὠγαθὸν ὄντα; 

8 σπρφοείρησθον] (ὐδβίδ!ϊο προειρήσθην. 
Ὀ σωφροσύνης] Ἐχαυ 5 5βί ταῖς ἢϊθ γοῦ- 

Ρ15, σώφρων, σωφροσύνη; σωφρονεῖν, ΟΥ̓́οῖ 
τα πίαν δα ᾿ἰϑίαπι νἱγίατοπη Ποία Πἀδτη, 1185 
Ροβίία οϑῦ π᾿ ὁοδγοεμ 5. ουρ  ἀ 4 Έ 115, οἱ 
ἴπ νἱῖα βθυϑῦθ, βορυίθ, οἱ τηοάοθϑίθ ἰηβίϊξει- 
δπᾶα.. Θιῶ οὔτ βυτητηα 86 Ῥ6Π6 50]8 
οἷν. ϑβαριοητία, οὐτηηδ 15, 4ῸΪ ΔΗΪΠΊΠΤΗ 
ΘΌΤΩΡΘΟΥ σοΙητποΐμτη Παρθαί πθὸ ουρὶαϊία- 
ἴθ 5. σΟΌΥΟΘΥΘ Ροϑϑιῦ, Ὡ1Π1] ἀἰδίθὶ δὉ ἴπϑ8ηο0, 
(ᾳιιε βοηϊθηϊα υἱάθίυῦγ ἃ ϑοογαιῖοῖβ δά 
ϑιοίοοβ ἀθῆϊνιχ!556) Ἰάοῖγοο σωφροσύνη οΡ- 
ΡΟΠϊζαν μανίᾳ 1. 16. Αρυὰ 1,Δπο5 π}}1} 
νΟΟΘ65 διιηΐ, 4τ ΟΥὐθοῖβ ϑβ αρίθ σθβροῦ- 
ἀρθαπί. [πὸ Ρ] υυ  Πγ18 Ἰοοΐβ, αδὶ ΘσσαΣΥὩΐ, 
γοΥΓ, ηιοαδδίι5, ηιοι(οδίϊα, ηιοιιοδὲθ 86 ρο- 
γεγο, δῖος ἀοβπὶς Οἷς. εὦ Ἡφρτοπη, 1210. 
111. 9, ΜΜοαοβίϊα δϑὲ ἔμ ατιϊηιοσοογιξί)ιθγιϑ 
φιοάογαίῖο οσμρὶαϊξαίισα. Τηΐγα 91. σωφρο- 
σύνη Ῥθπο γρααϊ ροίοϑε υἱγένε5, δίαπιθ 18 
οὐτα Εποβίο ᾿ἠἰουρχθίδζιβ β. ἘΠΊ 416 
γασὶθ νοι ροίϊοοῦ ὑσὸ οοηέίοχία οταίίρηϊβ, οἵ 
Ρ΄Ὸ 5ϊπρῸ 5 νἱεϊ8, φαρ5 ορροπΐίαγ. 1η- 
τογάυτῃ οϑὶ ἐεηιρογ νίαν ἱπιογάμτα ρμαϊοῖ- 

Οἰδα δὲ καὶ Σωκράτην δενουῥᾶ σοῖς ξυνοῦσιν 

καὶ διαλεγόμενον κάλλιστα 

᾿ ἔϊα, 5ῖνο σαϑίϊία5. Τπιογάυπι οἰΐαπη ἄο οἱ]-- 
τὰ οχίθγηο αἀϊοϊξαγ, οὖ 11. 1. 99, Ὁ ἘΠ 65- 
5 Θχροηϊξ, τις σῷ ἔη, οὐ σογρονῖς. .Β. 

ς εἶχεν) ἘΔά. ρΡγ. ἔχεν, Ἐάϊε. Ῥατῖδβ. 
ἔσχεν» γθγατ αἀραϊὶ ϑίθρμ. 

ἃ αὐφοῖν] 1ἰα ῬΙῸ αὐφοῖς Ἐαϊο Ῥατΐ5. 
εὐ ϑίθρῃ. 

6 ζῆν ὅλον] τὰ Ἑ το Ῥαγὶβ. οὐ ϑίθρῃ. 
ΟὟΠῚ ῬΥΪΠ.β ζῇν ἤ ὅλον ἀδτοπί, ὑπᾶρ ( 85- 
[2110 ζῇν δ ὅλον ἔδοογαῖ, 1λεῖπάθ ὡς ξῶντα 
ἘΔά. ργ. 

Γ ἀσοπηδήσαντε] ἤΠ]απὰ5. Ψ, ἩΊ, 4. 
15. οὐ ΟἸγτηρίοάογιβ ἵπ (τσ θπίδυϊο 
Μϑ8. «α Ῥ]αίοπὶς. ουρίατη οχ ἢ, 1. ἀπο- 
δράνφτες, ΔἸΙΟΥ ἀσποφοιτήσανφες Ἰδιιάδηΐ, αὐ. 
τηοπρηΐο ἘΠ ΚΕΠῖο. 

8 ἀνειλέγω Θυΐῃῖ ἴρβ88 Χεπόρμοη ἰηἴτα 
Ἵ.. σ8Ρ. 8. ἀοοοὲ στὸ αν λεκτικοὺς καὶ πραν- 
σικοὺς καὶ μηχανικοὺς γίγνεσθαι τοὺς συνόντας 
οὖκ ἔσσευδιν, ἀλλὰ πρότερον σούτων ᾧετο 
χρῆναι σωφροσύνην αὐτοῖς ἐγγενέσθαι, οἵο, 

ἢ αὑτοὺς 1184 Ψυπεπα, αὐτοὺς ΑἸαϊπα, 
ΤῬασῖβ. ϑίθρ, 

ἶ προσοιξάζοντες τὰ εὐπὶ ΨίηάοΡ, 11. 

ὯΝ ἐν... .« οὐ Ζ }ῃἘΠΞΞ 



ΣΙΒΕΝ 1. ΟΑΡ. Π. 1 

περὶ ἀρετῆς καὶ σῶν ἄλλων ἀνθρωπίνων. Οὔδα δὲ κοῤκείνω 

σωφρονοῦντε, ἔστε “Σωκράτει συνήστην», οὐ φοβουμιένω μὴ 

ζημιοῖντο ἢ ἤ παίοιντο ὑπὸ Σωκράτους, ἀλλ᾽ οἰομυένω τότε; 

κράτιστον εἶναι τοῦτο πράττειν. 
ν Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων Φιλοσοφεῖν, 

ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων 
ὑξριστῆς. οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν, ὧν μάδησίς ἔστιν; ὁ μαθὼν 

ἀνεπιστήμων ἄν πότε γένοιτο. Ἐγὼ δὲ περὶ τούτων οὐχ, 
οὕτω γιγνώσκω" ὁρῶ γὰρ, ὥσπερ τὰ τοῦ σώρμιαιτος ἐργανο τοὺς 
μῆ χὰ σώματα ἀσκοῦντας οὐ ̓δυναμένους ποιεῖν, οὕτω ΝΥ 
τὰ τῆς ψυχῆς ἔργα σοὺς μὴ τὴν ψυχὴν ἀσκοῦντας οὐ δυνα- 
μένους" οὔτε γὰρ, ἃ δεῖ, πράττειν, οὔτε, ὧν δεῖ, ἀπέχεσθαι 
δόραρεϑι Διὸ καὶ τοὺς υἱεῖς οἱ πατέρες, κἀν ὦσι σώφρονες, 
ἡ εἰργουσιν. ὅμως ἀπὸ σῶν πονηρῶν ἀνθρώπων, “ ὡς τῆν μὲν 

τῶν χρηστῶν ὁμωλίαν ἄσκησιν οὖσαν τῆς ἀρετῆς, τὴν δὲ σῶν 
πονηρῶν, κατάλυσιν. Μαρτυρεῖ δὲ χαὶ τῶν ποιητῶν ὁ τε λέγων, 

᾿Εσθλῶν μὲν γὰρ ἀπ᾽ ἐσθλὰ Ῥ διδάξεαι" ἢν δὲ κακοῖσι , - 
4 Συμμιγέῃς, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα, νόον; 
ὦ 

τὸ λέγων, 
Αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγωθὸς 5. τοτὲ μὲν κακὸς, ἄλλοτε δ᾽ ἐσθλός. 

50 ρβὶ ρυφϑιηΐθ Ἡ οἰϑκῖο ὑγῸ νυϊραίο προ. 
ΤΏΡ 6] ]οσο δὰ δ᾽συϊα ἱπίουργοίαυδέαν Ετ- 
ΠΟΘΙ Ηΐο δὲ 5Ξ|ΧῺ}}} 1 Ἰοζο ἱπῆγα ς, 5. 1. 
εἰ δὲ δὴ καὶ ἐγκράτεια καλόν ΖΤε καὶ --: 

κτῆμά ἐσσιν ἐπισκεψώμεθα, εἰ σι προὐξίξαξε 
λέγων εἰς αὐτὴν τάδε. ἘΠ5ὲ Ρού5 δἀάποογο 

γ6ὶ Ρουάποοσο δἰζοσιτη δα βυ δηλ βοηίθη- 
εἰδτη, δἰ4ι16 ΡρσΌΡαγε σθῖὰ ἀ6 4πὰ ἀΐβρα-, 
ἰδίαν, γ6] ργόθδθι]οτα τράάθτο, Τία οϑί 
ἴῃ Αὐἰβίορῃαπῖβ Ανρ. 425. ΑἸίου Ἰοοῖϑ5 
ε5ὲ πη Ἐφυϊτ. 955. ποίῳ χρώμενος τεκμηρίῳ; 
αυφουῖς 1)οπποβίμοπος, δὲ δυαϊία σϑβροη- 
βίοηθ ΝΙοῖθ ρυΌθ4Ὀ1}:; εὖ σπροσξιξάξεις με. 
ΑἸ παραινεῖν Ἱπίογρτοίδίαγ Βυθηοκ, δὰ 
Ανρ9 425. Αρμᾶ ῬΡ]αίοποη ἱπ Ῥἤωασο 
Ῥ- 285. 6 ἱπιογργοθίδη 18 οὐ δα νϑυβι Π21}}- 
{πὰ ! ποτα αἰϊαιιαπη δἀάποοπαῖ5 [Δ 011}15 ΡΟΥ- 
ἰρηίοβῖϑ οβί : αἷς εἴ σις ἀπιστῶν προσοι(ᾷ 
κατὰ σὸ εἰκὸς ἕκαστον, ἅτε ἀγροίκῳ τινὶ 
σοφίᾳ "χρώμενος. 

Ὑ, Ισως οὖν] Φυπίίπα ἴσως ἄν ἀεί. 

Ἰ ἄλλο οὐδὲν] ΓΠΈΟΠΠρα κατ᾽ ἄλλο οὐδέν. 
τη καὶ τὰ τῆς] Φυπῆπε τὰ οτηϊτ. 
ἢ εἴργουσιν ὅμως} Τία Μορθίαηυ5 [1, οἵ 

ΨΊπάοΡ. ὅμως οὐηϊπηῦ πππέϊπα, Π1ΡΥ1 ΕἾἼο- 
τοπέηὶ Α. Ο. ἘΣ. οἱ Ῥαγίβ. 111. Ροϑὲ ἀνόρώ- 
σῶν τεροηϊς ΑἸάϊπα οὐ Βίθρῃη. ὅμως ἀσὸ τ. 
“- ἂν. εἴφγουσιν Βτοάδιισ, διότ, ψτη- 

ἀοῦ. 11. Ῥατΐ5, 1. Καῖ. 1. ἀπὸ τ. π΄. ἀνθρώ- 

“ων εἴργουσιν δμέως Ἐπάμο Ῥδυῖ5. 

Ο ὧς --- οὖσαν] Βίοῦθθι (οάοχ ναι ἀαΐ, 

τοοηρθηίθ ΕΠ Θϑίο : ἀρίπαρ ὁ λέγων οθ- 
5δηι5 1]. 

Ρ διδάξεα. Ἐ᾿ἀΠομ 65 ΤΠΘΟρ 15 νϑύβι 
95, ϑίοραιϑ οὲ Ο]θπηθηβ Α]6χ. Ἰδιιάδηΐς 
μαύϑήσεαι, ηποα ΡῬοΞΙΡΟΠΟΠα ΓΑ οϑὲ νουθυτα 
ΠΟΒΧΌ, αποὰ μαροίυτ οἰΐαιαι ἴῃ Ουτηροϑῖο 
ὥ., ὃ. 

4 Συμοιγίῃς} Ἐ ΔΙ ΟΠο5 νυ] σατο. ΤΠ6- 
ορηἕαῖ5, οὐϊατα Βυιποϊκίαπα, συτη ῬΑγῖδ5. οὗ 
Βίρρῃ, συμμιχόῃς, ἘΔ4, ΡΥ. Ῥαγίβ. 111, 
Ῥ]αϊοπῖοι5 Νίφποῃ, ϑίορθιβ οὐ ΟἸοπηου9 
συμμιγῇς ἀαπί, ὑπᾶάρθ συμομεγέῃς οἤῇροιέ 
Ζβαμῃθ. 

Υ ὁ λίγων] ὙΠΘορΏΪῃ Θυτὰ 6586. βίαίι" 
Βτοάκτι5, π]1ὰ οαϊία διοϊογιταΐθ, 

58 σοτὶ] Οὐασχ ϑίορειῖ σοτὲ «αἱ, πιο- 

Ὡσμΐο ᾿υηοβῦο. 

9 -- 

20 



ῶ] "Κἀγὼ δὲ " 

22 σωφροσύνης ἐπιλαθέσθαι. 

προουγθέντας, καὶ τοὺς εἰς ἐρωτᾶς 

10 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚ ΜΕΜΟΒΔΒΙΠΠΌΟΜ. 

μαρτυρώ τούτοις" ὁρῶ γὰρ, ὥσπερ τῶν ἐν μέτρῳ 

πεποιημένων ἐπῶν τοὺς μὴ μελετώντας ἐπιλανθανομιένους, 

οὕτω καὶ τῶν διδασκωλικῶν λόγων φοῖς ἀμελοῦσι λήθην ε ἐγ- 
᾽; 

γιγνορμνενήν. 
ΕΣ ͵7ὔ Ν 

ΦΛΑΒΕΙΝ οὶ 

Ὅταν δὲ τῶν νουθετικῶν λόγων ἐπιλάθηταί τις, 
ὧν ἢ Ψυχὴ πάσχουσα τῆς σωφροσύνης 

“ ἐπιθυμεῖ: τούτων δὲ ἐπιλαθόμενον οὐδὲν “αυμαστὸν καὶ τῆς 
ὍὉρώ δὲ καὶ τοὺς εἰς φιλοποσίαν 

3 ,ὔ “ 

ὁ εκκυλισθεέντας. ἧττον 
δυναμένους σῶν τε δεόντων ἐπιμελεῖσθαι, καὶ τῶν μυὴ δεόντων 

ἀπέχεσθαι. πολλοὶ γὰρ καὶ χρημάτων δυνάμενοι φείδεσθαι, 
πρὶν ἐρᾷν, ἐρασθέντες οὐκ ἔτι δύνανται" καὶ τὰ χρήματα κα- 
τανωλώσαντες, ὧν πρόσθεν ἠπίλργανα κερδῶν, αἰσχρὰ γορυΐ--. 

28 ζοντες εἶναι, τούτων οὐκ ἀπέχονται. ἔ Ἰηῶς οὖν οὐκ ἐνδέχεται 

σωφρονήσαντα πρόσθεν, αὖθις μὴ σωφρονεῖν, ὅ καὶ δίκαια 
δυνηθέντα πράττειν, αὖθις ἀδυνατεῖν ; Πάντα μὲν οὖν ἐμοι 
γε δοκεῖ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἀγαθὰ κἀκ εἰνοιῖ» οὐχ, ἥκιστα 

δὲ σωφροσύνη. ἐν τῷ γὰρ αὐτῷ σώματι συμπεφυτευμένωι τῇ 
ψυχῆ αἱ ' ἡδοναὶ πείθουσιν αὐτὴν μὴ σωφρονεῖν, ἀλλὰ τὴν 
σαωχίσφην ἑαυταῖς τε “καὶ σῷ σώματι, χαρίζεσθαι. 

Καὶ Κριτίας δὴ καὶ ᾿Αλκιβιάδης, ἕως μὲν Σωκράτει συν- 

ἤστην, ἐδυνάσθην, ἐκείνῳ χρωμένων συμμάχῳ, σῶν μὴ καλῶν 

ἐπιθυμυιῶν κρατεῖν" ἐκείνου δ᾽ 

ἃ Κἀγὼ δὲ] Ψυπεῖίπα δὲ οταῖδι. ῬΙῸ 
φούτοις ϑίοθεθιι5 σοῦτό γε ἀαΐ. 

Ὁ μαρτυρῶ] 1 6. Ζοβιϊηιογιῖο πιθο ἤς 
αἀρργοῦο. Νατὴ στὸ μαρτυρεῖν, Βος ἸΙοοο δὲ 
Δ1115. ταῦ ε5, ΠῸῚ ἀθοϊαγαΐ β τη οἰ ἐου ἐθ8- 
ἐαγὶ 46 8]ἴασιιο, τὸ βο]θπὶ ἐθβίθβ ἃ ἠπᾶϊοα 
τοραῖῖ ; 5604 ΡΌΡ]1οα Ῥτοΐοϑδίοπο χυϊάρίδπι 
ἴα ἰορίασί, τὸ ΠῸῚ Τηρᾶο δϑϑθηςατῖς, βοά 
οἰΐαπι ἰαιίος ἃς ΘΟΤῚΡ» οὗδ5. 8ῖς [λις. ἶν. 
22. Ἔμαραύ ὕύρουν αὐτῷ, ἐεϑέϊηιογιζιτα οἱ ἀα- 
δαπέ, ἴ. 6. αὧὐ ΒοΖα Ὀθπ6 ἱπίρθυρυθίδειγ, 
αρρτγοδαδαγιξ σοηιηιιτιὶ σογιδθη δι, αὖ τ006, 
εἰ φιιῖδιιΒ ἴρδε αἰδδογοδαὶ, Οοπῆ, Αοὶ, 
χῖν. 83, Ηρῦτ. χ, 15. οἱ Αὐτίαη. Ἑρϊοΐ. 
120. 1. ο. 29, δ. 

ο ὧν ἡ Ψυχὴ πάσχουσα] ΑἸυἴθιι5 ΔηΪΏγι5 
τηονοσΐ οἱ ἱποϊζατὶ βοϊοὶ δὰ νἱγυαίοπι σαρο5- 
ΒΘ η ἄλγη. 

ἃ ἐπιθυμεῖ] Επ4. ρυ. ἐσιθυμεῖν, τοοῖο 
ΟΝ ἐσεθύμει Μοκεΐδηιι5 1, οἱ ὙίπαΟΡ, 
1, 

ἱ ἀπαλλαγέντε, Κριτίας μὲν 

6 ἐκκυλισθέντας] Ἐ44. ΡΥ. ἐγκυλ. ΕΌΒη- 
ΚροηϊὰΒ οχ Αβραϑῖο δά Ατὶβίοί. ΝΙσοπια- 
ομθα ΨΠ1. Ρ. 127. Ἰαιάανϊἐ ἀεὶ πρὸς ἡδονὰς 
ἐγκυλίονται. 1Χ. Ρ. 149. εἰς φαυλόσητα 

ἐκκυλισθέντας. ΑἸ οδὲ ᾿δίάρτα Ρ. 198. 
σῷ πάθει οἱ ταῖς ἡδοναῖς ἐγκυλίεσθαι, εἱ 
δρυὰ Αἰδμοηθιτη 6. Ρ. 962. λιχνείαις ἐγ- 
καλινδούμενος. 

ἔ Πῶς οὖν οὐκ [πὸ Ῥ]αίοηῖβ ΤΠ θαρθ ρΡ. 
292. ἶρβθ ϑοογαῖοβ ἱπάπιοίταν Ὦφο ΔΙ τηπδηβ: 
σ΄ολλοὶ δὲ ὅσον ἄν μετ᾽ μοῦ χρόνον ὦσι; ϑαυ- 

μάσια ἐπιδιδόασιν, ἐπειδὰν δ᾽ ἐμοῦ ἀπόσχων- 
σαι, πάλιν οὐδὲν διαφίρουσιν ὁτιοῦν. 
δ καὶ δίκαια --- ἀδυνατεῖν] Ηξεο ἴπ ἘΠ44. 

ῬΓ. ΟἸηΐβθα βυρρίονῖς Ἐάϊᾶο Ῥατῖβ. Βτο- 
ἄκιιβ, ϑιοῦθεοιιβ, ΒΒ βϑασίο οἱ βίθρῃ. 

ἢ ἀσκητὰ] ΨΥ οἶδκο ἀσκητέα ΘΟΥ̓ΓΙ ΓΟ Τ5 
Πομλΐπρη ἔδοῖϊθ δϑβθηιϊθηΐοσηα ΠΑΡΘΡΙ(. 
Ηδςο οηΐπι ἰρϑαπι οὐαΐξ ἀθπηΠβ γα Πά Πὶ 
υἱγεαθι 6556 ἀσχητσόν; ΘΧ 60 ΘΠΪΠΊ ΡΟΙ 56 
σοηϑθαυϊίαῦ ; οατῃ ἀσκητέαν Θ880. 
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Ὁ φυγὼν εἰς Θετταλίαν, ἐκεῖ συνῆν ἀνθρώποις ἀνομυίῳ μᾶλλον 
) Ζ 5" 

ἢ δικαιοσύνη χρωμένοις" ᾿Αλκιξιάδης " δ᾽ αὖ διὰ μὲν κάλλος 

ὑπὸ πολλῶν καὶ σεμνῶν γυναικῶν 5 ϑηρώμενος, διὰ δύνωμιν 
"“" ᾿ »“, « Ν ἰφν 

δὲ σὴν ἐν τῇ πόλει καὶ τοις συμμάχοις ὑπὸ Ῥπολλὼν καὶ 
»» ι Ἷ »Ἣ» 

4 δυνατῶν κολακεύειν ἀνθρώπων διαθρυπτόμενος, ὑπὸ δὲ τοῦ 
δήμου τιμώμενος, καὶ ῥῳδίως πρωτεύων, ὥσπερ οἱ τῶν γυμνι- 

κῶν » ἀθληταὶ ῥᾳδίως πρωτεύοντες ἀμελοῦσι τῆς ἀσκή- 

σεως, "οὕτω καϊκεῖνος ἠμέλησεν αὑτοῦ. Τοιούτων δὲ συμ- 
3 “» 7 2 

δάντων αὐτοῖν, καὶ ὠγκωμένω μὲν ἐπὶ γένει, ἐπηρμένω δ᾽ ἐπὶ 
΄ὔ ΄. {πὲ ν 7 ͵ ἅ, Ἄ...,. , 

πλούτῳ, πεφυσημένω δ᾽ ἐπὶ δυνάμει, διατεθρυμυμένω δὲ ὑπὸ 
“ 2 77 “κα Ν » Γ, ΄ Ν 

πολλῶν ἀνθρώπων, ἐπὶ δὲ πᾶσι τούτοις διεφθαρμένω, καὶ 

πολὺν χρόνον ἀπὸ Σωκράτους γεγονότε; τί σαυραστὸν; εἰ 

ὑπερηφάνω ἐγενέσθην ; Εἶτα, εἰ μέν τι ἐπλημμελησάτην, 

τούτου Σωκράτην ὁ 0 κατήγορος αἰτιᾶται; ὅτι δὲ νέω ὄντε 

αὐτὼ (ἡνίκα καὶ ἸδΝ μυπμλς καὶ ἀκρατεστάτω εἰκὸς 

εἶναι») Σωκράτης παρέσχε σώφρονε, οὐδενὸς ἐπαίνου δοκεῖ 

τῷ κατηγόρῳ ἄξιος εἰναι: Οὐ μὴν τᾶ γε ἄλλα οὕτω κ ́ - 

νεται. τίς μὲν γὰρ αὐλητῆς: τίς δὲ καὶ κιθαριστῆς, ἡ τίς δὲ 

ὥλλος διδάσκαλος ἱκανοὺς ποιήσας τοὺς μαθητὰς, ἐὰν πρὸς 

ἄλλους ἐλθόντες χείρους φανώσιν, αἰτίαν ἔχει τούτου: τίς 

δὲ πατῆρ, ἐὰν ὁ παῖς αὐτοῦ συνδιατρίδων τῳ σώφρων ἤ» ὕστε- 
ρον δὲ ἄλλῳ τῳ συγγενόμενος πονηρὸς γένηται, σὸν πρόσθεν 

ἴ ἡδοναὶ) εβιάοτῖα, συριαϊαίοϑ νοὶρ- Ψ. Α. 1Ν΄.Ψ Ρ- 165. ὃ καλός σε καὶ ὑπὸ τῶν 
ἰαι15. καλῶν γυναικῶν ϑηρευόμενος. Κ΄. 

Κ καὶ σῷ σώματι ΑὐΠου] τη οχ ϑίοθεθο Ρ πολλῶν καὶ] Ητος οτηϊϑὶξ 1ρον ΕἾο- 
δά)αηχῖς Ζουπα. γϑηςη5 Ὁ. 

" ἀπαλλαγίντ:] Ια Ῥαγῖβ. οἱ ϑίθρῃ. 4 δυνατῶν κολακεύειν} ΑἸΙΡῚ δεινὸς αἰχῖέ 

ἀπαλλαγίντες ΑἸάϊπα, ἐπαλλαγέντες π- 60 56Π511,) Τοοΐθ τηοηθηΐθ ΖΘαηϊο, 4] δυν- 
[1Π8. «τῶν οτηΐδδιτη ἴῃ Ψιπαοῦ. 1. οσοηίγα Ετ- 
τῇ φυγὼν εἰς Θετταλίαν] Θ.δ8 ΤΩΪΠΪ ἴπποὸ- ποϑίαση ἀοίοπαϊς, αὐοά ἔδοθτας δηΐθα 

τὐργδηΐ ἀ6 μᾶς (δ ἴαρα, δηποίανὶ δὰ ἘΊΒΟΠΟΥ ἴῃ Ιηἀϊοο ΤΠΘορηγαβίθο, τ] 
Χοεπορμοηίῖβ5 Η οἸ]οηῖςα 11. 111, 586. Ρ. 96. ᾿ΤΠΘορἤγαβιὶ Ἰοοα οχϑίαης δυνατὸς διάκο- 
Ῥεηδϑίαθ, βϑύν]θ Ποιηϊπατη σοηι8, ἴῃ νῆσαι, ὀρχεῖσθαι. Αἀυϊδιϊοηὶ {ἰδ Χο- 

ΓΒ ββαὶα σοποϊίαγο σοπίγα ἀοτηΐποβ Οτἷ-. ΠΟΡΠΟΏ οἰΐαπὶ ἴῃ Ογτὶ Ὠ 15 ρ! πα, ΤΙ. 
ιεἷᾶ5 πα υἱέ, 11, 28, τὸ διαθρύσσειν, ΘΥΩΟΙ]Ϊ ΓΘ. οὐ 1 ῆλγα 

πὶ δ᾽ αὖ] υπείπα δ᾽ οὖν ἀαί. ψᾶΠ05 ΒομΪηθ5. υδησιιαπη ὙΥ̓ οἶδ 
ο ϑηρώμενος Ῥῃδά, 1. 4. Πα ζουηιοθσα οἰϊδτη σοῃίθηα 5π6 1110 τοδβρθοία 5βοῖθη- 

δὲ οοσι 5 τπυδγιαγι5 υἷγο. Νοιθυ) Οτῶ- {1 5|π|Ρ]|]1οἴ ον ἀνθρώπους πολλοὺρ καὶ δυν- 
οὐτη ἀθ᾽ αἰγοηῦθ βοχὰ αἷοῖ ποία 1)0γ- ᾿ατοὺς ΟρΡΡΟΠΙ ἔθ γλ] 15 σολλαῖς καὶ σεμναῖς» 
ὙΠΠ1ὰ8 δὰ Οματῖς. Ρ. 555. 81. ἔφσηϊπα οἵ νϑυθυμ κολακεύειν Δ ΠάΔγ6. 
αἰοίτυγ ἀγρεύειν οἱ ἀγρεύεσθαι ἴπ Οοπρίς, Π ΟΥ οὕτω κἀκεῖνος] “ απεῖπα οὕτω ἐκεῖνος ἀδΐ, 
Αροβίοϊ. ἂρ. Θταῦ. ϑρῖς!]. ῬΡ, Τ. 1. Ρ. 5 παρίσχε]) Ῥαγίβ. 5. παρίσχετο. 
55. Ἑχῃ. Ἠθεῖ εχ πος ἴοοο ἘΠΙ]οβίγαίιι8 ὁ σίς δὲ ἄλλο; Βγτοάδοιιβ τίς δὲ καὶ 

τῶν 

25 

26 

291 
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αἰτιᾶται: ὃ ἀλλ᾽ οὐχ, ὅσῳ ἂν παρὰ τῷ ὑστέρῳ χείρων φαίνηται; 

τοσούτῳ μᾶλλον ἐπαινεῖ τὸν πρότερον : ἀλλ᾽ οἵ γε " πατέρες 

αὐτοὶ συνόντες τοῖς υἱέσι. τῶν παίδων πλημελούντων, οὐκ 

48 αἰτίαν ἐγουσιν, ἐὰν αὐτοὶ σωφρονώσιν. Οὕτω δὲ καὶ Σω- 
πράτην δίκαιον ἢ ἦν χρίνειν' εἰ μὲν αὐτὸς ἐποίει τὶ φαῦλον, 

εἰκότως ἂν ἐδόκει πονηρὸς εἶναι" εἰ δὲ αὐτὸς , σωφρονῶν 

διετέλει, πὼς ἂν δικαίως τῆς οὐκ ἐνούσης αὐτῷ κακίας αἰτίαν 

ἔχοι ; 3 

429 ᾿Αλλ' εἰ μρι ὶ μηδὲν αὐτὺς πονηρὸν ποιῶν, ἐκείνους φαῦλα 

πράττοντας ὁρῶν ἐπήνει, δικαίως ἂν ἐπετιμνῶτο. Κριτίαν 

μὲν φοίνυν αἰσθανόμενος ὁ φεϑνεα " Εὐθυδήμου, καὶ πειρώντα 

χρῆσθαι, καθάπερ οἱ πρὸς “ τἀφροδίσια τῶν σωμιάτων ἀπο-. 

λαύοντες, ἀπέτρεπε, φάσκων ἀνελεύθερόν σε εἶναι καὶ οὐ 
πρέπον ἀνδρὶ καλῷ καγαθῷ, τὸν ἐρώμενον, ὼ ὁ βούλεται πολλοῦ 

ἃς ἄξιος φαίνεσθαι, “ προσαιτεῖν ὥσπερ τοὺς πτωχοὺς “ ἱκετεύ- 

ἄλλος τηα]οραί, Τοίηοορβ ἱκανοὺς ποιῆσαι 
ἘΠ4. δηΐθ βίρμαπίαπατα ἀαθδηΐ, ἱκανὸς 
ποιῆσαι σοΥγρσοθαΐῖ Βτοάξοιιϑ. 

ἃ πατέρες αὐτοὶ] Τΐὰ Ῥγο αὐτοῖς οχ (οαά. 
γρϑουρϑῖῦ ΕΠ 6811. 

Ρ Εὐθυδήμου] Τηΐγα ΤΥ]. 11, 1. σορπούπο 
καλοῦ φσογῖς; 46 βοάθιίηιθ θθθ6 νἱάρευτ 
ΟΡ. 111. δὲ γ. οὐ] υβάρση {0 γ]. ]οο] 5 Δ] τὰ 
6χ ῬΙαίομῃὶβ ϑυταροβϑίο ὃ 37. ἔδλοϊε Ἐ- 
προϑίϊδηιι ἱπᾶρθχ. ΤΟ νούβιιθ οὐσὸ Ἐπὶι- 
τγάθπλιβ Οθρμα] δ] 18, οὐ ΠΤ γϑῖς Ῥο]θ- 
ταδΥοΠίαιιο ἔγαϊου ἴῃ Ῥ]δίοηῖβ ἤρα]. 1. 
Ρ-. 48. ΤῬὈϊνοΐβθιιβ οιΐδια ἘΣ Πγ ἀθηι5 
ἔγαίου ΤΙ οηυϑοάοσι, ἀθ απὸ ἱπῆγα 11]. 1. 
ΟΒΐα5,Ἠ, οὐἾι8 ποιηΐϊπθ ᾿πβουϊρίαβ οχϑίαΐ 
Ῥ]αίοηῖβ ΤΑ] οριιβ. 

ς τἀφροδίσια] ϑίορμδηΐδηθτα. σὰ ἀφρ. 
τονοσανῖ οἱ] ἢ, 

ἃ σροσαιτεῖν) ϑυταροβῖϊ ΥΠΙ. 22. ὡς 
δὲ καὶ ἀνελεύθερος ἡ συνουσίᾳ σῷ τὸ σῶμα 
μᾶλλον ἢ τῷ πὴν Ψυχὴν ἀγαπῶντι γῦν τοῦτο 

δηλῶσω. -- ὁ δὲ σοῦ σώματος ὀρεγόμενος εἰκό- 
σως ἂν ὥσπερ πεωχὸς Ἰὰς ἀρ; τ ἀεὶ γάρ {ι' 

προσαιτῶν καὶ προσδεόμενος ἢ φιλήματος ἢ 
ἄλλου σινὸς Ψψηλαφήματος παρακολουθεῖ. 

6 ἱκετεύονσα) 0 τοξογαίυν δὰ σπροσαισεῖν, 
τὖ ΒΡ] 65 δεόμενον δὰ προσδοῦναι; ΠΟΙΉΤη8 

Ῥοβε. ἢος Ραγεοἰρίαπι Ροϑβιυΐε Ζειμθ. ον- 
Ὀ4 ὧσπερ σοὺς πτωχοὺς ἱκέτευ. 6 ρ]οΞδο- 
τηδίθ νἱἀθθαηίυγ οὐἱα ὙΥ εἰβκῖο, αὰϊ ρυρο- 
τογθ8 ἴῃ. Ρ] ΤΑΙ ΠΌΓΩΘΙῸ σ΄ τωχοὺς Δαἰγεοσῖς, 
Ὀιβποῖῖο Ζουπίαπα οἱ ἀθπὶ φἰϊαπιὶ Ὀδιιβα 
ΕΥΤΟΥΪΒ ἔιιῖδ56 νἱἀθίιγ, οὔτ γουίογοί : ανὲ- 

κιδοίοῖη, ρἰοὶοῖ αἰθηυ, αἰδὺ οἴπιθη, δοίεζον 
εἰογγυϊ ἐσ ἀπϑρνάσδα τσ πιοοῖ πτπν οἷηδ 
φαῦο δά, εἰγιὰ ἀαϑ8 γιοδιε οἴπιγπαὶΐ κι εἴπιθην 
φσιίοην πιυθοῖθ. Μεγατα ἰοῦπ5. Ὠϊς Ἰοσιι5 
ἴπ Οταοῖθ τΪΠὶ νἹ]οββ θ58586 ν᾽ θίγ. 
Αυἱά οηΐτη ἢ αἱ ΘΟΥΡΟΥΘ δηλαϑὶϊ ΔΡιῖ 
οομδίιτ, ΡΥ θιιβαῖιθ Ὁ 60 ἱτηρθίγατο 
ἔγαοίαση νοϊιρέίας!5 βιθ ἀθέ, ποππο ἰὰ 1ρΡ- 
51, αποᾶ ϑοογαίοβ ἰΌΥΡΘ. 6556 ἄριθμου- 
ϑίγαθαΐ, δ διηδϑῖο μοί Ἡΐόος οβί σὸ 
μηδὲν ἀγαθόν. 1906. δϑρϑοῖι, ἐδοίιι ας 
Οϑοι]ρ οορίίαγο ποὺ Ἰΐίοθὲ ; αυδηηιδηη 
Βοογαίοα πος ἴρϑα διπουῖβ Ῥυεε]υαϊὰ Βο- 
τηΐηϊ οαβίο δὲ Ποποϑβίο 4ι8πι τηαχίτηθ ροσί- 
οὐ]οβὰ οὐ ἔπ ρίοπαα θ856. οθηβοθαί. Θὰ 
ἰσίταγ συ] δππαεῖιιπι σηροσδοῦνα, ἃτηδίου ὃ 
Ουμα] 5 ἰδία ογαϊϊοηΐβ ἀυγιεῖα μηδενὸς ἀγα- 

θοῦ, 5ἷ ουστα ᾿πιογργθεθιι5 ἕνεκα ᾿πὲ 6 ]]ΠΠρὰ5 ὃ 
Θυΐῃ το5 ἴρβα, αιιδπὰ ἱπηρθίγατο νὰ]ῦ 8 Πη8- 
ἴοΥ, ποη ἴᾷ, οὐ)ι5 οαιιβα 111 ρείἑττ, τηδ]α 
αἴχιο ἑημομροίδ ϑοοταῖ νἱἀρθαίυγ, Τρὶ- 
ἴῸΣ ὨΏ]}1Ὸ τηοάο οαυίάοτα ἀυρίτο, ααυΐπ 
ΣΧ ΟΠΟΡΒΟΣ βογΙ ρβουῖς ἱκετεύοντα καὶ δεόμενον 
μεταδοῦναι καὶ ταῦτα μηδενὸς ἀ γαϑθοῦ- 

Ε μηδενὸς ἀγαθοῦ} 80. ἕνεχα. ΖΦ. Νοππο 
Ῥοῖίιι5 Ὠϊς ρϑηϊῖναβ ῬΟΠΙΓΌΥ Ῥγορίοσ γοὺ- 
θαμὰ δεόμενον, φυοά Ργφοράϊέ, εὐ οὐ] 
βθῆβιιβ δάμιυις ἴῃ δηΐπηο βου ρίουῖβ τηδπο- 
μαι δά, Αὐϊβίορη. ῬΙας, 17. Ε- 

Εὶ ὅτι οἱ ἱ ὑϊκὸν}  ΑἸοΚϑηδΥΙΙ σοΥγθο οποτα 
νυ]σαῖξο ὅσι σι ὑϊκὸν ὈΥίπηι5 τϑοίθ Ζθαμῃθ 
ΡΓΘΙαΪΕ, σοτηπηοΐιι5 ἰθοϊΐοπο ὙΊπάοΡ. 2. 
Βυϊάς ἴῃ ὑτικὸν οἱ ῬΠΟΕΙ ἴῃ Ἰμοχῖοο ΜΆ, 
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οντα, καὶ δεόμενον προσδοῦνωι, καὶ ταῦτω ἴ μηδενὸς ἀγαθοῦ. 

“Γοῦ δὲ Κριτίου φοῖς τοιούτοις οὐχ, ὑπακούοντος, οὐδὲ ἀπο-- 30 

τρεπομένου, λέγεται, τὸν Σωκράτην, ἄλλων τῈ πολλῶν παρόν- 

τῶν καὶ τοῦ Εὐθυδήμου, εἰπεῖν, ὃ ὅτι οἱ ὑϊκὸν᾽ δοκοίη “πάσχειν 
᾿ Κριτίας; ἐπιθυμνῶν Τυυθυδήμῳ " 

Ἔξ ὧν δὴ καὶ ἐμίσει τὸν Σωκράτην ὃ 81 ὑἱ ἡ)ιὰ Τοῖς λίθοις. 

προσκνήσασθαι, ὥσπερ τὰ 

Κριτίας, ὥστε καὶ, ὅτε τῶν Τριάκοντα ὦ ων ᾿ νομοθέτης μετὰ 

Χαρικλέους Ε ἐγένετο, ἀπεμνημόνευσεν αὐτῷ, καὶ ἐν τοῖς νόμοις 

ἔγραψε; λόγων τέχνην μὴ διδάσκειν, ἐπηρεάζων ὁ ἐκείνῳ, καὶ 

οὐκ ἔχων ὅπῃ ἐπιλάθοιτο, ἀλλὰ Ἰ σὺ κοινῇ τοῖς φιλοσόφοις ὑπὸ 

σῶν πολλῶν ἐπιτιμώμνενον ἐπιφέρων αὐτῷ; καὶ διαξ ἄλλων πρὸς 

τοὺς πολλούς. οὗτε γὰρ 
ΤΩ ᾽} Ἂν 

ἔγωγε αὕὑτος 
“ 7 

π γοῦστο πώποτε δω- 
7 Ψἷ[ ΡΥ ὁ Ὸ  ε 3 ν᾽ 2 χ 

κρῶτους ἤκουσαν οὐτ ἄλλου Φασκοντος ἀκήκοεναι ἤσθομην. 

ο ᾿Ἔδηλωσε δέ' ἐπεὶ γάρ οἱ Τριάκοντα Ρ πολλοὺς μὲν σῶν 32 
πολιτῶν καὶ οὐ τοὺς χειρίστους 4 ἀπέκτεινον, πολλοὺς δὲ 

δὶ οϑὲ βουϊρίατη ὅτι δεικὸν δοκοίη αὐτῷ. 
Ψαῖϊο. 1. ἘἸ]ογοπί. ἘΝ. ὑϊκὸν αὐτῷ. 

ἢ προσκνήσασθαι) Τία οὕτὴ ϑυ14α, ῬΠο- 
εἶο, Μαχίτηο Τυτῖο Π)155. χχνὶ. 8. Βτο- 
ἄδὶ ρου, Ψιίπαοθ. 2. εὖ Ζϑιπθ. προσπκνίσ- 
θαι «υπίϊπα, σπροσκνᾶσθαι οὔατα ΑἸαϊπᾶ 
ϑίθρῃ. 

ἴ νομοθέτης Νοβίον Ἡ]]οηῖς. 11. 11]. 
᾿" ἔδοξε σῷ δήμῳ πριάκοντα ἄνδρας ἑλέσθαι, 
οἵ τοὺς πατρίους νόμους ξυγγράνψουσι, καθ 
οὕς πολιτεύσουσι. ΟἿΙ ἀϊχὶ φυεράδτη ἴῃ 4ῃ- 
ποίδίϊοη6. 

Κ λόγων σέχνην μὴ διδάσκειν] ἴ91 56 Π50}5 
ἴῃ Ποὺ Ἰοοο οἰδτῖοῦ βδαΐ, ρίατα ἢπιο Δῇθγατα 
6χ Αὐ᾽βίορμαηθ, 4ὰϊ ἴπ ΝυρΡΙθα5, ξα 14, 
σάτα οοηίγα ϑ'οοΥαίθπι βου] ρ511, τη] ἀ6 
Βᾶς ΓΧ6 ἴπ ἰρβϑίχση, 5ῖγθ 5} ο]ὰ5. ρϑύβομα ἴῃ 
οφοίουοϑ ἈΠ] Οϑορμοβ, ΡΟΥ τ] ἀἸσι]ππ (ΟΠ- 
δοβϑί, Ηυ)υβτηοαϊ δυίοτη οϑῦ οδ] τη ηϊ, 
ΠΟΙΏΡΘ, ϑοογαΐθην ἀο6676 7ιυεη65 γταϊϊογιεην 
δἰ }ιιϑεϊαηυ 8εγηνογυίὴν αγριἐϊδ υἱηιοοῦε ; 
σὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν. ΝΆΓΩ ΡΘΓ 
ἥτσων λόγος 5]σηΙΠοδίυΥ αγριηιθηζι7)1, 
ψιιοά εἰ μεῖς δὲ γαΐϊογυὶ οοπιίταγίιην 65, 
ῬΟΥΙ κρείσσων λόψος σοπίγα, γιοί εἐγίφιε 68ὲ 

οογηϑοτίαγδιμγη. ἘΧΡΙςΔηέα δυΐοτη ἤφο 
ορίϊτηβ ἴῃ ἴοοο, “ποῖα. οἰΐανῖε Ηϊπάο- 
Ῥυγρία5, ΨΜιὰ6 ΝΡ. 112. 116. 1054. 
1896. 1447. 417. 3818. 1405. }. 

Ἰ στὸ κοινῇ} Ουογηοάο νυΐσο δυίογα αϊ- 
σοπάϊ Ἰπίογργοίαθαπίατ, 41 ΡὨΙ]ΟΘΟΡ 8 
ν6 ] ϑορῃῖοιῖ5. Ἰηνιἀϊατα ἔάσουο νο]οθαηΐ, 
νἱ ἀοἸ]ίςοί τὸ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν, 

Το 1Π’ θυ] ούθα ἕδοοτο ἀϊσθηο Βα ροτῖο- 
γοη. ἘΠ ΚΘηΐϊι5 οΟμΐχα 1πί6 Προ ῦαΐξ σὸ 
ἀδολεσχεῖν περὶ τῶν μετεώρων, ααοα Ρῃ11ο- 
Β0ΡΠΪ5 8 (οτηϊοῖβ δυυῖθθθ οὐ τΏθἢ ΟὈ]Θοία τα 
ΟΡΘ͵τΌβ6 ἀοοοί νἷγ ἀοοίυῃ5. ῬΆΙ]ΟΒΟΡΗΪ δη- 
ἘΠ ΙΒΒΙΤΩΙ ΑἸΠΘηΪ5 δὲ 41101 ϑορῇῃ ϊβίϑο διια!- 
ΘὈδηΐ, Π4Ὲ6 ΡΥ δέου ρῃγϑβῖοα ἰγθοϊαθδηΐ ο(1- 
8 ΤᾺ ἀϊοοπάϊ δυίθυη, νϑὶῦ ΟοΥρ α5 4}11| 116. 

τη ἔγωγε αὐτὸς} Τία ΟΌγΩ Ῥαγΐβ, 11]. 
50 ρ81, Ψυ]σαῦιτα ἔγωγε; οὔτε αὐτὸς δ6- 
ῬῇδηΟ 7δπη ΟἸ τα ἔπ οιϑρθοίιτη. ᾿ 

Ἢ τοῦσο] ἘΠ ιυιβτποά Δ] ]αυϊά, αυοά νυρὸ 
ΘΟΡὨΙ5(1ῖ5. ἀδθαΐαγ οὐ μηϊηῖ. [18 “Ζευμπο. 
Οὐοπίτα ὙΥ εἶβκα δῃηίβ με νουρᾶ οὔτε γὰρ 
Εἴθ. Θχοϊἀϊδβα σϑῦρα αἰϊαιιοῦ ϑιιβρί οδίιιγ, 
αυϊθιιβ οὐ πηθη ϑοογαί! οὈ]δούατα σοπέϊηθ- 
Ῥαΐιγ. ὙΜΝοϊῆιις ἰρίταν δῃΐθ οὔτε, ἀοϊηάα 
δηία ἐδήλωσς Ἰδοιιη:6 βίβῃα Ροϑιί, 

ο ᾿Εδήλωσε] ΒΟΙΠσοῦ σὸ πράγμα, αἵ Ογ- 
ΤῸΡ. Ὗ7ῪΠΙ. 1, 5606. (Οὐομηραγαν Ὑ εἶβκο 
1, γ5ῖω Οταί. ς. ὙΤΠοϑοσπη, 1. 7. οἱ 1βοογαῖίβ 
Ατθοραδρ. Ρ. 9570. 

Ῥ- πολλοὺς μὲν σῶν πολιτῶν. ᾿ ὈΙουπέιγ 

Χοη. Ηἰβί, Οὺ. 11, 4, ἰβεὶ (ἱρίπία ἰγγαηηϊ 
ἰηΐγα Οοΐο ΤΠΘΠΒ᾽ ΠῚ βρδίϊατα ρ]τγθ5 ΑἸΠο- 
ὨΪΘΠ565 ἔγιιο (6556, “απ ΟΥηη65 Ῥβ]οροη- 
ΠΙΘΒΙΪ ἴῃ Ρ61}]0 ἄδοθπὶ δηπομιη. Ζθιη. 
ῬΙὰβ 1400 οεἶνο5β ἱπίουξοοοσαπί, οἵ Ῥυδβείου 
Πο5. δΌΟΟ ἴπ οχἱ]απὶ δὐοοογιηί,  ά, 
βοῦν, Τῇρίοην ΨΙιά. οἰἴατα 1,δγί. 1.1}. 
Ὑ]1. δ. Πα. 

4 ἀπίκεεινον] ῬΧουΉΡ]α οἱ ΔΥΡΌΤΠΘΠί8 

ἀαρῖε Νοβαὶ Ηϊβδίουία Οὐεοα 1]. 11], 4. 



29 τῆς πόλεως. 

20 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚ ΜΕΜΟΒΑΒΙΌΜ 

΄ νὴ “ δ’ δὴν ε Ὃ ͵ὔ ΄ , ΄, 

προετρέποντο ἀδικεῖνν εἰπὲ ποῦ Ο Σωκράτης», ὁτέ “Π΄αυῤναστον 
ε - “ 7 7 -“»Ἢ 7 ᾿ Ἁ οΥ̓ 

δ οἱ δοκεῖ εἰνῶι, εἰ τις, γενοίνενος βοῶν ἀγέελῃς γομεὺυς και τὰς 
“ΠΣ Ὗ 7 ΄- δι 7 ᾽ν 

βοῦς ἐλάττους τε καὶ χείρους ποίων» Ῥ μή ομολογοιή κῶκος 
᾽ὔ -᾿ ] Ν ͵ " ΄ 

βουκόλος εἰναι" ἔτι δὲ Ναυμαστότερον, εἰ τις9. προστατῆς 
ν 7 ᾿ “ Ν ΄ μ ͵7 Χ 

γένομνενος πόλεως καὶ ποίων τοὺς πολίιτὰς ἐλάττους καί 
͵7ὔ Ἁ ᾽ ξζι ΟῚ 7 Ἀ “" 7 

χείρους. μυνη “ αἰσγύνοιτο, μηὸ οἰοιτὸ κακὸς εἰναι προστατῆς 
͵ Ν ᾿] “᾿ ΄᾽ ͵ 

᾿Απαγγελθέντος δὲ αὑτοῖς τούτου, καλέσαντες 
“ ͵7 ωἾ ς “»Ἥ Ἁ ͵7 ΄ὔ 7 

ὁ τε Κοιτίας καὶ ὃ Χαρικλῆς τὸν Σωκράτην; σὸν τε νόμον 
εὸ ΄ὔ 3 - Ἀ ΩΝ “ ἀ , Γι Ἁ ὃ ,ὔ 

εὐεικνυτήν αὐτῷ καὶ τοῖς νέοις “ ἀπειπετὴν μυῆ αλέγεσθαι. 
Ὁ δὲ Σ Ἂν 3 ΄ ΕΙ Ν : 7 θά ύ " 

ξ ορῃάσῆς ἐπήρετο αὐτῶ; εἰ ἐξείη συνθάνεσθαι, εἰ τι 

854 ἃ ἀγνοοῖτο σῶν " προηγορευρένων. Τὼ δ᾽ ἐφάτην. Ἔγὼ ἢ τοίνυν, 
ἔφη, “παρεσκεύασμαι μὲν πείθεσθαι τοῖς νόμοις" ὅπως δὲ μὴ 

δι᾽ ἄγνοιαν. λάθω τι παρανομήσας; τοῦτο βούλομαι σαφως 

μαθεῖν παρ᾽ ὑμῶν, πότερον σὴν τῶν “λόγων τέχνην ὃ σὺν τοῖς 

ὀρθῶς λεγομένοις εἰναι , γορυίζοντες, ἢ ἢ σὺν τοῖς μὴ ὀρθώς, ἀ ἀπέ- 

ἰλημάρν κελεύετε αὐτῆς. "Ὁ μὲν γὰρ σὺν τοῖς ὀρθῶς, δῆλον 
ὅτι ἢ ἀφεκτέον εἴη τοῦ ὀρθῶς λέγειν" εἰ δὲ σὺν τοῖς μὴ ὀρθῶς, 

Ῥ]αίοηῖβ Αροϊορ. 90. δὲ ᾳυὶ Ἰδυδαπίιν 
ἴῃ δῃποίδιοηϊθιι δὰ ᾿ἰϑδίοβ Ἰοθὺ5 βουῖρ- 
ἴΟΥΌ5. 

ἃ οἱ δοκεῖ) ἘΔ, Ργ. σοι δοκεῖ σοτγοχῖς 
Οαβίαϊ, ϑίθρῃ. 566. οοπῆττηδηίθ οουγθο- 
τἰομθηὶ Β Θββαυίοηθ οὐ Ψοββίαπο 120. 1. 

Ὁ μὴ ὁμολογοίη) εἶτα μὴ ὁμολογοίη οἷ 
Ῥᾶυΐϊο ροβϑὲ βιγηλ τοῦ εἶτα μὴ αἰσχύνοιο 
βουϊρίασα νοσεϊς Βοβϑασῖο. Ψ|άθ βιρταὰ δὰ 
(80. 1. ὃ 5. 

ς αἰσχύνοιο] [π|6]]Προ σοῦτο “ποιῶν. 
Ψαπεῖπα τη] ἀαΐ αἰσχύνεται -- οἴεται ΟΠ] 
Ῥαγίβ. 1. οἱ 1]. 110 υῖσ. 

ἃ ἀπειπέτην) ΑΥὐϑίάοβ Τ᾿ 11. Ρ. 948. 
καὶ Κριτίας αὐτῷ “Σωκράτει ξημίαν ἐπίθηκε 
-- ἀπεῖπε γὰρ αὐτῷ μὴ διαλέγεσθαι ποῖς 
γέοις. γοϊῆδῃα Ἐαϊεῖο Ροβῦ ἀσειπέσην 

ΠΟ ἃ ΡΟΒια, 
6. προηγορευμένων) [τὰ νυ]ραίιμλ σπρό- 

γορ. ΟΟΥΓΟΧΙΣ ϑέθρῃδπι5. ΒΟ] θη5. σὼ δ᾽ 
ἰφάτην στὰ Τυἀτοπο Ῥατῖβ. οἱ ΨΊΠΔΟΡ. 
1. ἀράϊε ΕΠ οϑεῖ ργὸ σὼ δὲ φάτην. 

ἔ ποίνυν, ἔφη) Ῥοπίουϊα5 γουθατα οτηϊϑὶς 
ῬΕΜΕΙΣ 

ὃ σὺν τοῖς ὀρθῶς λεγομένοις] Αὐϑ ἀϊσοηάϊ 

βίζηρ ἴῃ ογαίϊΐομο νογὰ οἵ τροΐᾳ, δὴ ἀρ 115, 
4υῳ τπαΐϊο αἀϊουπίουν, ργααϊοοῖυτ ἢ Ηος 
ΠΪδΙ παν δ, οἵ σὺν ῬΤῸ ἐν Ἰηϑοι ΔΟΌΪΡΟΓΙΟ, 
σαπὶ οἰ Κίο σὺν τοῖς ὀρθῶς διαλεγομένοις 

Ἰορϑῦθ Ῥοΐθυῖ8, οἷν ἰατηθη σοπ͵θοίιγε σοπ- 
ἀγατὶ ατὴ οί, ααοαὰ Ὀἷ5 ΧΟΠΟρΡΏΟη τρροιϊῖ, 
σὸ ὀρθῶς λέγειν. 

᾿ ἀφεκτέον εἴ] ἙΔ1ι, Ῥατγῖβ. ἀφεκτέον 
αὐφοῦ εἴη ποῦ ὃρ. λ. Ἰαιάανῖε ΒΟ 2. 

ἱ ἐπειδὴ} Ψαϊσαῖατη ἐπειδὰν οἴαπη Ῥοτίο εἰ 
1 Θοπο]ανῖο σουτοχὶ Εχη σι, αἀἀϊοοπίο ΨΊπ- 
ἀοῦ. Ἰἰργο. ἐπστεὶ ταῦτ᾽ ἀγνοεῖς ὶ οΞξδίδῃιυ5 ἢ. 

Κ τριάκοντα ]) ΖΕ ῖαβ βομῃαϊοχία ρίζαν 

αἱρίηια ΔΠΠΟΓΌΤΙ ἕαϊε ΑἸΠΘηΪ5. 
Ἰ ἄν τι --- ἢν πωλῇ] ΕΔ} ῬΟΞΘΘΌΣΩ, βοᾷ 

ΠΘΒΟῖο, «ιοτηοάο, τη] σΟΠΙτηοαἶι5 Ἰορὶ 
Ροϑδ6 ΥἹ ἀεἸράῖατ ἄν τι --- καὶ πωλῇ. ΝΙ5ὶ 
ἂν τομῦρα5, ἤν Υ6ΓῸ φοπα ἴοποπι βἰσηΐβοῦτο 
ἀἴσαβ, αὖ Ῥδ]ο Ροβι Βϑαυϊταν ἴῃ ΠΌγο 1 ἈΓ]5. 
111. ἄν σις με ἐρωτᾷ νίο;, ἐὼν εἰδῶ, Ὁὶ ἐὰν 
αα σοπαϊτϊοηθηη βοϊοπεῖεο Ῥοτιηρῖ. 

τῇ ἔφη ὁ Χαρικλῆς} Ηδς οχηϊβῖς ΨΊΠαΟΡ. 
11. ἁὐι]ο ] ατὰ Ῥ αν5. ἙΞαἰτο δὲ Βίθρῃ. βθο. 
τὐἀάϊάϊι. 

Ἢ εἴωθας -- ἔρω τῶν] Μιἀομίανῦ πες δὰ 
ϑοογατῖς ἀἰβραιαπαϊ πηογοτα γοϑρίσογο, 400 
1116 ἀϊβοῖριϊος πιδηϊβοβία αιιδεάδτη ᾿πίοττο- 
δᾶπάο, αι πθοοσθο οϑϑδὲ οομοθάογρ, ἰδπ- 
ἄἀθῦλ 6οὸ ἀράμπορραϊ, υἱ, 4:0 ἴρβθ υϑὶ]οῖ, 
ζαϊοτὶ οοσογοηῖασ. ΜΙᾺ. ἱπίτα οαρ. ἶν. 1. 
Οἷς. ἄς Εἴη. 1.10. 11.1. ΑἸ Ἰάδῃ δος 
ΑΥὙἸβίορ. βρθοῖθι, συχῃ ἤδο ϑοοτγαῖΐ {τἰ- 
Ὀπαι 2 ΝῸΡ. 482, 

Ἢ ς ἮΝ 



ΤΙΒΕΒῚ. ΟΑΡ. 14. 931 

δῆλον ὁ ὅτι πειρατέον ὀρθῶς λέγειν. Καὶ ὁ “Χαρικλῆς ὀργισθεὶς 45 

αὐτῷ, ' ἐπειδὴ, ἐφη; ὦ “Σώκρατες, ἀγνοεῖς, τάδε σοι εὐμα- 

θέστερα ὃ ὀντὰ προαγορεύομεν, τοῖς γέοις ὅλως μὴ διαλέγεο θαι. 

Καὶ ὁ “Σωκράτης, Ἵνα τοίνυν; ἔφη; μὴ ἀμφίξολον ἢ ἤ» ὡς ἄλλο 

σι ποιῶ ἢ τὰ προηγορευμέναι, ὁρίσατέ μοι μέχρι, πόσων ἐτῶν 

δεῖ γομυίζειν γέους εἰναι σοὺς ἀνθρώπους. Καὶ ὁ Χαρικλῆς, 

Ὅσου περ, εἶπε, χρόνου βουλεύειν οὐκ ἐξέστω, ὡς οὕπω φρο- 
γίμοις οὖσι" μηδὲ σὺ διαλέγου γεωτέροις “ τριάκοντα ἐτῶν. 96 

Μηδὲ, ᾿ ἄν τι ὠνῶμιαι, ξφη; ἢν πωλῇ γεώτερος τριώαρεξο ἐτῶν, 

ἔρωμιαι ὁπόσου πωλεῖ: Ναὶ τὰ γε τοιαῦτα, "ἔφη ὁ Χαρι- 
πλῆς" ἀλλά σοι σύ γε, ὦ Σώκρατες, " εἰωθαις, εἰδὼς 

ἔχει, τὰ πλεῖστω ἐρωτῷν. σαῦτα οὖν μὴ ἐρώτα. 

9 πῶς 

Μηδ᾽ 

ἀποκρίνωμαι οὖν, ἔφη, ἄν τις ῥνε Ρ ἐρωτῶν τάχα, ἐξετἄσῃ, ποῦ 

οἰκεῖ Χαρικλῆς ; ἢ, ποῦ ἐστι Κριτίας ; Ναὶ τἄ γε τοιαῦτα; 

ἔφη ὁ Χαρικλῆς. Ὁ δὲ Κριτίας, ᾿Αλλὰ τῶνδέ σοι σε ἀπέ- 

χέσθαι, ἐφη, δεήσει, ὦ ὡ Σώκρατες, 4 σῶν σκυτέων καὶ σῶν 

τεκτόνων καὶ τῶν γχωλκέων" καὶ γὰρ οἴμοι αὐτοὺς ἤδη 

517 

ἀλλὰ βραχέα σον πυθέσθαι βούλο- 
μω. Ζ. 

οΟ σῶς ἔχει] τὐϑτδεῖας οὐαὶ ὅπως. ῬῬοβί 

ἔχει Ῥοβαϊ οὐπὶ Ὑ Ο] ο σουητηδ, να]ρο Ῥοβί 
σλεῖσσα Ῥοβίζαγη Δ] 16 η0 Ἰοσο. «πηππᾶ ΡγῸ 
τοι σύ γε ἀδὶ ποῖον σύ γε, οἵ εἰ δὲ ῥΥῸ εἰδώς. 

Ρ ἐρωτῶν τάχα ἐἰξεπάσῃ) Μειθυτη ἐξε- 
σάσῃ Ἰοσυμη ἢΐσ ΒαθΘΥΘ Πυ]]ΏτΩ ΘΘΙΏΡΟΥ 
ΤΩΪΏΙ ν᾽ ΒΌΤΩ οϑ. Οὕδγο νἱάραϊ Ἰοοΐου, Π6 
Ἰροιίο τηδΥρσίηἶθ ϑίθρῃ. 40:6 οβὲ ἴῃ Ε6]- 
τοη6 Ῥαγυΐβ. οὔ Οοάϊοα Ῥατῖ5. 111. ἐρωτᾷ 
γέος, ἐὰν εἰδῶ, οἷον ποῦ, οἴς. ΄ιᾶτη Βοβϑαυῖο 
οὐΐδμι ἱπίογργθίίιβ οββθ νἱἀθίυσ, νυ]ρσαΐδ 
Ἰοῆρα 510 ῥγείδσθη δ, συδπαθδπὶ Ζοιηΐο 
Θ᾽ οββοσὴδ σβάο]οσο υἱϑβᾶ. ; 

4 τῶν σκυτέων)] ΒΓ] ΔἸ Π65. οἵ οχ- 
6Π1ρ]4, 4 ϑοογαίθς ἃ ἐΠ] Ομ τι5, οοτὶ- 
ΑΥΪΪ5, ἤρα] Ῥείθσε βοὶθρθαί, βαρ 8ο- 
ΡΒΙβεῖβ Υἱϑὰϊ {πογηΐ, (Δ]110105 δρυά 
Ῥ]δίομποπι Οοτρ. Ρ. 299. Β: ἀεὶ σκυτίας 
τε καὶ κναφέας καὶ μαγείρους λέγων καὶ 

ἰατροὺς οὐδὲν παύ. Αἀάς Ὡΐοη. ΟἸἾΥγ5. 
Οτ. 1. Ρ. 560, Ὁ: 564. Α, εἐ Τήρδη. 
ΑΡο]. ϑοοιαΐ, ρ. 648. Ὁ. ϑεά μδης 
ἀἰβθουεηαϊ σαϊϊοπθπὶ Ρ]115 δι ΐδεθ ἢ το- 
Οο55, ἡάτὴ ἔγοηΐθ Ῥγομ] ογοί, ρυθο]δγο 
ἄοοες Ῥίαιο ϑγιηροβ. ρ. 395. Ο. ΒΌμηΚ. 
56 Ποος Πφο ΘΧοΙηρΪα 501 Ῥ᾽υγοθ. νοϊυεῖ 
ΟΡΡΙΟΡΥΪ ΤΩ ΥΕ5 ϑασο Οὔ] οἷ διιβρί σαί ἴγᾶ5- 

σοθαηΐαν ΞοοΓαΙ, απο ὃΧ νου ]5 {γ 78}. 
ΠΟΓΌΤΙΩ 5015 ἢ τηδπὶ θϑίιιτη. Αἰαΐθ 'ρ86 
ϑοογαΐίθϑ δρὰ ΣΧ Θποροπίθιῃ ἴῃ Α ροϊορία 
δ. 929. δίθίαν, Απνίαμ 5101 ᾿γαβοὶ, συοά 
αἰχιβϑθῖ, ΘΠ Πατ 6}}5 ἴῃ αὐτί σουΐδηα ΠΟμ 
ἀοθυῖδθθ θχθυοοῦῖ. Τὴ Αροϊοσία Ῥὶ]αϊοηῖοα 
δ. 10. ἤαϊθίυγ ϑοογδίοβ δὶ ἰσταΐαση Αην- 
ἴυτῃ ὑπὲρ σῶν δημιουργῶν, ΟὉ ορὶοθ65, ἢ. 6. 
αυοά οοὐατγίατη οὐ αἰΐα ορι Ποῖα νϑ]ιὶ 1 
οοπίοθγηζασῃ ἢ 1 5111} δὲ ΘΠ] ΘΟ ΘΠΟΓΏΤΙ 
ΠΟΙΪΠΔΙΘ 5ο]ογοῖ, Αἰαχιθ ἴῃ Ῥ]αϊοηΐς 
Μϑῆομπο ϑοογαΐθ οὔτὴ Αηγίο ραΐγα οοἱ]- 
Ἰοαίιθη5 5θθρίιβοι]6 οὖ βυιζουθϑ δῦ 41105 ορὶ- 
ἤσοϑ ποιηϊηδῦ; οἵ ἀσπιῃ ἀπθ1αΐ, ΠΌΤ ν]γ- 
ἴτὰ5 ἀοοοῦῖ οἵ ἰγδαϊ ἃ ραγθῃίίθιιβ ροβϑὶς 
ἢ}115, υὐἱτὰγ ΘΧΘΙΏΡ 5 (Δ᾽ νἸ ΤΟΥ Τη, 
αυο5. νϑὶαῦ νἱγῦ 15 ΠΟ 5815. ἴρ8ο5. σοῃὰ- 
Ῥοίοβ ἀθυϊαουΐ 5αθ δάθο 50 δύϊδσῃ Ἰηο]α 
Ῥαΐαῦ οὐ ϑοοσαίὶ ᾿γαβοίυῦ Αηγία5. Ἧὸος 
Τα πάδιηθηῖο ὩΣ ΓῸΥ πδυγαίῖο ΓἸΡΔῺΪ ἴῃ 
Δροϊορῖία ϑοογαίβ 1. Ρ.. 642. Αηγεὶ ἢ]1ο5 
8} Ἰηϊτο ϑοογδίθση δι ν 1550) 56α ραΐγοιη 
ἰγαΐϊιιμη {τ|1556. βοογαῖ!, σαοά γίοση οοτία- 
Τ]ΆΤα ν ]αΓ1 [ἢ σΟΠἰρΙη ΠῚ ϑυϊση ΠΟΏλ]- 
ῃαϑβοῖ, Αἀαϊ ἀοἰπάθ, Αἡγέιπι ῬΥΟ151556 
ῬὨΠΠΟΒΟΡΠΟ, 51 15 ῬΟΥΤΟ ἰδσθῖθ ἀρ δῦίβ ἰδία 
ν6]]οῖ, 56 80 δοουβαίίοηθ ἀθϑεϊγι 6556. 
Θιυια αφυϊάρτῃ πὶ παυγδίίοηρ ν] 65. ῬΥΟΥΘτῺ 
Ῥδιίομη 'ρ80 Χ οπορμοηεῖ5 οἱ Ῥ]αίου δ (οβιὶ- 
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359 λους. εἴρηται. 

2 ΧΕΝΟΡΠΟΝΤΙΚ5 ΜΕΜΟΒΑΒΙΠΙΌΜ 

Οὐκοῦν, ἔφη ὁ 
ἃ ἐπομένων τούτοις, σοῦ τε δικαίου καὶ 

τοῦ ὁσίου καὶ τῶν ἄλλων ὃ τῶν τοιούτων Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη 
ὁ Χαρικλῆς, καὶ σῶν “ βουκόλων γν: εἰ δὲ μὴ; φυλάττου, 

ποιήσης. Ἔνθα καὶ 
δῆλον ε ἐγένετο, ὅτι» ἀπαγγελθέντος αὑτοῖς τοῦ περὶ σῶν βοῶν 
λόγου, ὠργίζοντο τῷ Σωκράτει. Οἵα μὲν οὖν ἥ συνουσία 
ἐγεγόνει Κρισίῳ πρὸς Σωκράτην, καὶ ὡς εἶχον πρὸς ἀλλή- 

Φαίην δ᾽ ἂν ἔγωγε, μηδενὶ μηδεμίαν εἶναι 
παίδευσιν παρὰ σοῦ μὴ ἀρέσκοντος. ᾿ Κρισίας, δὲ καὶ ᾿Άλκι- 

Ειάδης, οὐκ ἀρέσποντος αὐτοῖς Σωκράτους, ὠμιλησάτην, ὃν 

χρόνον "ὠμιλείτην αὐτῷ, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὡρριηκότε 

προεστάναι τῆς πόλεως. ἔτι γὰρ Σωκράτει συνόντες οὐκ ὠλ- 

λοις τισὶ μᾶλλον ἐπεχείρουν διαλέγεσθαι ἢ ἤ τοῖς ΚΡΆΝΩ 

κατατετρίφθαι διἀθρυλλδυροάοψν ὑπὸ σοῦ. 
Σωκράτης, καὶ τῶν 

40 πράττουσι, τὰ πολιτικά. Λέγεται “γὰρ, ̓Αλκιδιάδην, πρὶν 

4] 

εἴκοσιν ἐτῶν εἶναι, 8 Περικλεῖ Ε ἐπιτρόπῳ μὲν ὄντι ἑαυτοῦ προσ- 

γάτη δὲ τῆς πόλεως, σοιάδε διρμδῆνα περὶ νόμων» Εἰπέ 

μοι, φάναι, ὦ Περίκλεις, "ἔχοις. ἀν με διδάξαι, τί ἔστι 

νόμος ; Ἰ]ἄντως δήπου, φάναι τὸν Περικλέα. ἱ Δίδαξον δὴ 
πρὸς τῶν Θεῶν, φάναι τὸν ᾿Αλκιξ,άδην' ὡς ἔγωγ ἀκούων 4 ᾿ γὼ γ 

“ ς ΄ ἉΨ κ 

τινῶν ἐποινουμένων, ὁτι 

τηοηΐο πἰζ ; δἰίουδη δἰ ημθ ο'πα ἀπ ῖο 
ἀταχῖρ Γἠ θαηἶα5. Θά ποὴ οταΐῖ, φιοά - 
ἄστη δ᾽ ἴῃ ἀπ᾽ τα οηοτα δα άιισογο σοηδγο- 
{υγ Ψ΄. Τ). τὰ Δ διϊοι εἰς ἀν αἰέοη, ΤΑ ίοτα- 
ἔμγ, Ῥαγίε 1. 11, ἨἩρφοίΐθ οίΐατη Αηγίαση 
δίαιται ΤΙ ]οσὶ Ῥ]αϊοπιοῖ, ΜΙ ΠΟ ἶ5. ΠΟΠΏΪΩ6 
ἸηϑοΥρίϊ, ᾿ρϑαπη ϑοογαίί5 δοσαβαίογοτη ἴπ- 
161ΠΠσὶ, σοηβοῦ ΘΟ αΐκο τ. 7. 

ἃ ἑπομένων] Οτιδὸ ΠΟΙ  ΠπΙΠ ἰδίου οἱ 
ΟΡΙΠοΙοΥ αι σΟΥΠΠ ΘΠ Οὐ ΔΈ οτΪ δύ Ἰαηροτο ἰἢ 
αἰβρυίαηο ν6] ςο]]οααο πο βοϊθο, [18 
τροίρ Ἰηςουρυθίδίαν ὙΥ οἶβιθ, τπὰὶο Ζοαπο. 

" τῶν τοιούτων] Τία οπὶ Βοββαυίοπο οἵ 
Τανῖς. ΓΤ 0. 1. οοὐτοχὶ νυ]ραΐιγη σῶν δι- 
παίων. Υοϊῆαπα ἄλλων «οιούτων ἀραϊε, 

ς βουπόλ ων} 1)6 αυΐθιβ βυργὰ ὃ 82. 
ἀ ποιήσῃς. ἐ ὕε Ἰηῖχα 11. ἴκχ. 9. ΜΝ 

ὕσως μὴ ἐπ’ αὐτόν με τράποιτο. 
6 ὡμοιλείτην} Ῥανῖβ. 1. ὡμιλησάτην. 
τ σρὶν εἴκοσιν ἐσῶν} Ἐϊαάθιι ἔογο εοἰαΐο, 

ἥυα ΑἸοϊ᾽αἄο5 ἴπ ῥυΐτπο Ἰ)᾿αορο ρμορπο- 
τηΐηθ ἱπάπιοϊταγ Ἰοηϊιοπ5. οὶ ϑοογαίῖθ 

΄7ὔ "γὸ φΦ51Ἀ “" Ν ἍἋ 

γούεμοι ον βὲες εἰσ!» οἰμναι (“ἢ αν 

οὐδέπω γεγονὼς σφόδρα εἴκοσιν ϑϑο!οη6 41 
ΜὌΡῚ ἀο Ῥογίοϊα ταΐίοσγο ΑἸοϊ δα ῖβ βἰπυαὶ 
ἰγαάϊξαγ. 101 βησίίαν νοὶ ἐγαάῖτασ ΑἸοΙυἱ- 
865 δοσθββγιβ δ ΡοΟρΡα]τὴ δὲ ἴῃ οοποῖ- 
ΠΟΙ ΡΥΟά ΓΒ. Ρ]απθ τς ἰηΐγα ΟἼδιιοο 
111. 6. ΠΔΙΥΔΙῸΥ οὐδέπω εἴκοσιν ἔτη γεγονὼς 
δημογορῆσαι γΟΪρ 5. 

δ Περικλεῖ ἐσισρύπσῳ)] ΟἸ ἴα Ρμαίστο ἴῃ 
ΡγΟ Ο ΟΠ ΤΆ Βαοιῖος δὰ (ὐογοηραμι οὐ- 
οἶδο, ἑαϊοτοα. ΑἸοΟΙ Ια 5 ἕαςεϊ σης ῬΟΥΪο]ο5 
οὐ Αὐρβτοπ, αὶ ο᾽05 οὐᾶπῦ Ῥτορὶ παῖ. 
ψιά. ῬΙαίαγοῖ, ΑἸςοῖ. οὰρ. 1. (Οἴοσαπι 
Ῥυϊβοϊδπι5 οχ ἢ. 1. ἰαυάαξ: αὐτοῦ ---- «οι- 
αὔτα νόμου. Ρ. 1102. Ζροιηῃ. ἔΠρίομπιβ νο- 
οαὐ Ῥρυϊοϊοσα. ΑἸοΙ ἰδ 18. ραίσα στη. ΑἸο. 
ΡΥ] 115 6785 Ῥογ, ἔα 556 ἀϊοϊςυτ. ΝΟΡοΚ. 
Ψψῖς ΑἸο οδρ. 1ἴ, ΑἸοϊθίαἀθε φοἸ]οφυΐιηι 
Βος οπὶ Ῥουΐίοϊο παραϊΐ, οὔτ ἴρβο ἃ 8ὅο- 
ογαίθ τηλ]ία ᾿πιουγοραίιβ, ᾿ΠΊΘΥΤΟσαΓΘ αι 
ἀϊάϊοείοεοι, Ψνιά. Ῥ]αῖ. ΑἸς. 1. οἱ 95. ϑδεά, 
τὰ ᾿ς ἀϊδίοριιβ Ἰθοίουὶ ἠπουπαϊοῦ ἢβὶ, 
ΡΟΥΘ ΡΥρεϊ πὶ οὐ Ῥᾶῦοα απϑοάδιη ἀθ 
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᾽7 ΄ -“ ὄῳς 1.2 ὔ Ν Ν , ’ὔ 2... 

δικαίως τούτου συγχεῖν τοῦ “ἐπαίνου τὸν μυῆ εἰδότα, τί ἐστι 

νόμος. 

᾿Αλκιξιάδη, φάναι τὸν Περικλέα, βουλόμενος γνώνου, τί ἐστι 
νόμος" πάντες γὰρ οὗτοι νόμοι εἰσὶν, οὺὃς σὸ πληθος συνελθὸν 

καὶ δοκιμάσαν ἔγραψε; φράζων ἅ τε δεῖ ποιεῖν καὶ ὦ μή. 
- Πότερον δὲ τἀγωθὰ “' γομίσαν δεῖν ποιεῖν, ἢ τὰ κακᾶ : 

Γἀγαθὰ, ω Δία, φάναι, ὦ μειράκιον, τὼ δὲ κακὰ, οὔ. 

᾽Εὰν δὲ μῆ Ὁ σὺ πλῆθος. ἀλλ΄. ὥσπερ, ὅπου ὀλιγαρχία, ἐστὶν; 

ὀλίγοι συνελθόντες ,γράψωσιν, ὁ ὃ τι χρὴ ποιεῖν, ταῦτω τί ἐστι; 
Πάντα, φάναι, “ ὅσω γ᾽ ἂν τὸ κρατοῦν τῆς Ῥ πόλεως βουλευ- 

σοίμενον ( ἃ χρῆ 5 σοιεῖν γραψη; νόμος κωλεῖται. ΚΚαὶ ἂν σύ- 

θῶννος οὖν ἃ κρατῶν τῆς πόλεως γρώψη τοῖς πολίταις, ἃ χρῆ 

ποιεῖν, καὶ ταῦτα νόμος ἐστί; Καὶ ὅσα τύραννος ἄρχων, 

φάναι, γράφει, καὶ ταῦτα γόμιος κωλεῖται. Δία δὲ, φάναι; 

καὶ ἀνομία, φί ἐστιν; ὧ Περίκλεις: Ἢ ἀρ᾽ οὐχ ὅταν ὃ κρείττων 

τὸν ἥττω μὴ πείσας. ἀλλὰ βιασάμενος ὁ ἀναγκάσῃ ποιεῖν ὁ τι 

ἂν αὐτῷ δοκῇ: : Ἔμοί γε δοκεῖ, φάναι τὸν Περικλέα. Καὶ 

ὅσα ἄρω τύραννος μὴ πείσας τοὺς πολίτας ἀναγκάζει ποιεῖν 

γράφων, ἀνορυίοι ἐστί: 3 Δοκεῖ ῥ"919 φάναι σὸν Περικλέα: ἀνα- 

τίθεμαι γάρ Πρί5; ὅσα πύῤᾳννος ΥΣ πείσας γεάφει, γόριον 

εἰναι. Ὅσα δὲ οἱ ὀλίγοι ἢ τοῖς πολλοῖς μὴ πείσαντες ἀλλὰ 

Ῥρυῖοῖο ἀἴσοσοθ Ῥουύίοϊος. ἴθ ΑἰΠθηϊθηβο5 ΤῊ νσρμοίσαν) [τὰ νυ]ρσαίατη ἐνόμισαν οοΥ- 
οὕτα βυτητηα ροίθητξία ἀογηϊηαθδέιγ, 5θα 
ἀοτηϊηαθδίιγ ροίΐι5 Ἰαγρίθπάο, οἱ ἰθτηρο- 
τΡὰ5. ΘΔ] Πἀ6 ᾿πβοσνίθηάο, “απ ν]τέιίθ, 
Νοη αἰΐοσ ἔυϊ Ατίϑεθο, δὺς ΟἸἰπιοη. 
ῬΒΙΠοΞορμΐα ρυθςοθρία, 416 οχ Απάᾶχαρο- 
τὰ αἸάϊοῖϊ, οἱ ἴῃ ἀΐσοπάο, ἔδοι]α5 αἀϊσοοπαϊὶ 
π᾿ δαἀτηϊηϊβίγαη ἀδ ΥΘΡῸ. δἀ)υτηθπία {6 γ6. 
Πθεπίαψιθ τη1]65 οὐ οὐδίου θρυθρίυβ ἔυϊ; 
προ δαπη η]ϑίγα δ Τορ. 586 ἱγηρ 115, 
τηϊηΐτη6 διιΐΐθεη ὈΟπα5 ΡΠ] οβορῆιι8. 77. 

ἢ ἔχοις ἄν] Ζυπέ. ΑἸάϊπα ἔχεις ἄν. 
ἱ δίδαξον δὰ] βίαι πη νοῦρὰ φάναι σὸν 

᾿Αλκιξ. ΒΌΡ] αὐ χῖς ἘΠ ἀϊεῖο ῬΡΑΥΙ5. 
Κ νόμιμοι] Ἑλαϊοπῖ5 ῬΑΥΙ5, νομικοὶ Β65- 

56ΥΙΟ ψου εἶς γμεγῖ8 σοτιϑιι. 
Ἰ ἐπαίνου σὸν μὴ] δυπίίπα ἐσαινουμένου : 

(ἰαϑίδϊο ἀθίποορϑ μὴ. ΑἸάΐπὰ σὸν μὴ ἴη- 

ΒΟΥ : ἀπε νἱΐα σοϊγοχῖς Βγοᾶδοιβ οχ 
ΠΡρτὸ ὅὰ0 οἵ Βοβεαυίοηῖβ οὐμ Εἰ ἀἰτίοπο 
Ῥατῖβ, εἵἱ ϑέορῃαπο. 

τοχῖῦ Ποῖβκα δρριόραμίθ ἴρϑοὸ Ἐποβίο : 
ΤΘΟΙΡΘΥΘ ΡΥΪΠΠῈ5 διιϑιι5 θοῦ Ὑγοϊῆιι5. δεῖν 
ΒΘ]αθη5 οὐηϊ τ Ν᾽ αἴϊο. 1. Ἐ]οΥ. ἘΣ. δεῖ (δὲ 
ΕἸοΥ. Β. Ελίατη ρᾶι]ο δπίθα δὲ ρμοϑὲ σό- 
τερον Ὗ' οβϑϑίδημϑβ [10. 11. ογητε, ργορδηίο 
ἊΝ εἰβκῖο. 

ἢ σὸ σλῆθος ΑΥΠου]ατα ποσ]οχις 85.6- 
ῬὨΔΠΙΙ5. 

Ο ὅσα γ᾽ ἄν] Τία ργο ὅσα δ᾽ ἂν οχ Ἐ41- 
οπθ Ῥατῖ5. οὖ οοπῃ͵θοίατα ΗΠ ἀΘΟΌΥΡῚΙ 
βου ρ510 ΕΥ̓ΏΘΒΕ, ὅσα ἄν Ν᾽ ἀἴϊο. 1. Ῥ]ογοηΐ. 
ΒΘ, Ἐ’ 

Ρ σόλεως βουλευσάμενον] Μα]ρο σ“ὅόλεως, 
βουλευσάμενον ἃ χεὴ ποιεῖν, γράψῃ αἰδίίη- 
Βυϊτων ; ΤΏ416: πάτὰ δὰ γράψῃ Ρογπρηΐ 
γοΥρα οὗ χρὴ σοιεῖν, ΠΟ δα βουλευσάώμενον. 
Τθοΐποορβ Ῥαυῖβ. 1. γράφεται; ῬΥῸ γράψῃ 
ὨδΡοῖ, 

4 κρατῶν] Ῥατσῖΐϑ. ΤᾺΡρ. 1. κραπῇ --- βία 

δὲ καὶ ἀνομία, φάναι, τί ἐστιν. 

Υ σοῖς πολλοῖς}  Ηδοο σνοῖρα Βοϑβαυῖο 

᾿Αλλ᾽ οὐδέν τι χαλεποῦ πράγματος ἐπιθυμεῖς, ὦ 42 

458 

44. 
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κρατοῦντες γράφουσι, πότερον βίαν φῶρωεν, ῆ μὴ “φῶμεν 
εἶναι ἸΠάντα μοι δοκεῖ, φάναι τὸν Περικλέα, ὅσα τις μὴ 

πείσας ἀναγκάζει τινὰ ποιεῖν, εἶτε γράφων, εἰτε μὴ, βία 

μᾶλλον. ἢ νόμος εἰναι. Καὶ ὅσα ἄρα. τὸ ἢ σῶν “πληθος κρα-- 

φοῦν τῶν τὰ χρήματα ἐγόντων, γράφει μὴ πεῖσαν, βία 

46 μᾶλλον ἢ γόμος ὧν εἴη; Μάλα τοι, φάναν, σὸν Περικλέα, ὦ 

᾿Αλκιδιάδη. καὶ ἡμεῖς τηλικοῦτοι ὄντες. δεινοὶ τὰ τοιαῦτα 

ἤμεν" τοιαῦτα γὰρ καὶ ἐμελετῶμεν καὶ ἐσοφιζόμεθα, οἷά 
Ν Ἁ -»-ρ. ᾽ »“Ὡ "»᾿ 

περ καὶ σὺ νῦν ἐμοὶ δοκεῖς μελετῶν. Τὸν δὲ ᾿Αλκιξιάδην 
΄ ᾽ Δ“ “4 ΄ ἥ 7 ο- “ 7 

φάναι" Ἰὰϊθε σοι» ᾧ ΤΠερίκλεις τότε συνεγενόμην, “ὅτε δεινό- 
47 τῶτος σαυτοῦ ταῦτα ἦσθα. ᾿Επεὶ τοίνυν τάχιστα τῶν 

πολιτευοβυένων ὑπέλαξον κρείττονες εἶναι; Σωκράτει, μὲν οὐκ 

ἔτι προσήεσαν, (“οὔτε γὰρ αὐτοῖς ἄλλως ἤρεσκεν εἶτε προσ- 

ἔλθοιεν, ὑπὸρ ὧν ἡμάρτανον ἐλεγχόμενοι ἤγθοντοῚὴ τὰ δὲ 

τῆς πόλεως ἔπραττον, ὧνπερ ἕνεκεν καὶ Σωκράτει προσῆλθον. 

᾿Αλλὰ Κρίσων Τε Σωκράτους ἢ ἦν ὁμιλητὴς» γε Χαιρεφῶν, 

καὶ “ Χαιρεκράτης, καὶ Ἑρμοκράτης, καὶ Σιμμίας, καὶ 

Κεξης. καὶ ἶ Φα,δωνδης, καὶ ἄλλοι, οἵ ἐκείνῳ συνῆσαν, οὐχ, 
“ Δ ἃ Ν Ψ ΕΠ ᾽ “ 7 

ἑνοῦ δημηγορικοὶ ἢ δικανικοὶ ὅδ γενοιντος αλλ, νὼ καλοί τε 

κῳγαθοὶ γενόμενοι, καὶ οἴκῳ καὶ οἰκέταις καὶ οἰκείοις καὶ 
͵ Χ ΄ Χ φ ΄ »“ -΄ Ἀ 

φίλοις καὶ πόλει καὶ πολίταις δύναιντο καλως χρῆσθαι. και 
{΄' 3 ᾿ " ΓΆ “ 7 “ὁ Ἂν. ͵ 

σούτων οὐδεὶς. οὔτε γεωτερος οὔτε πρεσθύτερος ὧν, οὐτ᾽ ἐποίησε 

κακὸν οὐδὲν, οὐτ αἰτίων ἔσχεν. 

48 

ΟΥ̓ Ϊ5 11, ἴΠ φσοὺς πολλοὺς τηπΐαν] Βίορμα- 

115. [ραἴϊνιιπλ ἃ γράφουσι Υροίαπι ἀδΐ 
οἰϊαιη 1.10. Ῥαγῖ5. 11. οὐπὶ  αἰοηΘ Ῥὰ- 
Τἰβίθηβὶ δὲ νθέθυυ 5. ΟΠ ΪΌ 115. 

ἃ φῶμεν εἶναι] 1.10. Ῥαγ5. 1. εἶναι οταϊ- 
τ. ᾿ΘΘαιθη5 ἕο δηΐθ δοκεῖ οχ ᾿᾽ αἀ. ρχυ]- 
τηἶδ, ϑίθρῃδῃ. βθοισηάα, Βρϑβασ, Ψιπαοῦ. 
οἱ Ῥαγῖβ. 11. σϑϑείττῦ ΕΓ οβε!. 

Ὁ σἂν πλῆθος) Ρ]Θ05. 5ϊ ἴῃ ἀηυτα σοη- 
γΘ ΠΟΥ οὗ 56 ΟΠρΎ σαν οί. 

Ο ὅτε δεινότατος σαυτοῦ) ΟΟὙΥ̓ΘΘΟΙβΓηῚ5 
οργορίβ Β.ρου αῖίνὶ ΡΓῸ σομπλραγαῖίνο : 
οι ἴηι ος βϑγιγὸ ἔθ 086 διιρεγαϑαϑ; σιν 
διμαϊοδίον Θγα8, φιαγη ἵν τεἰίφιια υἱέα -Γὰ- 
ἐδίϊ, αἰ φιίαγν γυιίγιο 65; οὐτν παι ἑαϊϊα 

ἐνασίαὐαθ. Ἡδσπς Θταοίϊδιηιιπι ποῃ οο- 
Ρογαπς αυϊάδηι νἱγῖ ἀοοῖῖ. 10. ͵ 

ἃ οὔτε γὰρ --- ἤρεσκεν) Οὐ δας 

ΕἸογοπί. ἘΣ. οὐδὲ γὰρ τιλϊερας Η Ἰπάθθυγρ, 

αυοηῃίατη ἀοίποθρβ ΕΓ ΘΘΕΙ σΟΥΓΟΟ ΟΠ ΘΤη 
εἰ δὲ σροσέλθοιεν ργοβθαβθαῖ, εἴτε ἢ. 1. ἀοθοῖ 
6550) εἴ 5ἱ αφιιδηθο. 

6 Χαιρεκράσης} Βοββασο δ ΠΊΔΓΡῸ 
ϑίθρη. Χαιρεσικράτης 5ογρίωτα. τοἤογιιηξ, 
ϑρὰ Ομασθοζαῖοϑ ν᾽ θὰ 6556 ἔγαίου (ἢ:- 
ΤΟΡΠΟμΕἶ5, ἀθ απο ᾿ηξγα 11, δ, Ηοτιποοτα- 
τἰς ποιῆθῃ οχ (οά. Ῥαγίβ, ᾿πβϑυιΐ, 4. ΘΠ 
ἸΠΤΘΥ ῬΘΙΒΟΠΆ5 Οπ ϑβοοζαῖο Ἰοηιιοηΐος πο- 
τηΐϊηαὶ ΟΥα5 Ῥ]διοηἷβ οὲ ΓΙ πητοι5. 

Ε Φαιδώνδης} 11τὰ σὰτὰ ᾿ἴρτο 1νοἸ ἀοπβὶ, 
Βοββασῖο οἱ οϊβαπα, ποὴ Φαίδων. Ἐπὶ 
ΟΥὐτοηξθαθ, 4ὉΪ του πὶ ϑοογαιὶ δάξαϊε, 
ἰοςίο ῬΡ]ίομο ἴῃ ΡΠ, ο. ἢ. ΑΔΑΡ δυοίογο 
Ἐρ βίο! ϑοογδίίοθ Ρ. 86. οὲ δριὰ ϑ8ι1- 
ἄδτῃι ἴῃ ν. Σωκφοάφτης Ἰάθῃι Φαίδων αἰϊοϊτοΥ, 

αξΐ ἀηηοίανιε Πα ΠΏ ΚΘπ, 4 ἀθ Του δ τα 
ΡΑΙΓΟ ΤΑ σΆΓατη. Ῥουτηϊαιίοπ πδο αἰχὶς 
ἴῃ Ηΐϊδβιου, Οταῖ, ΟἿ. Ρ. 90, 100. 
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᾿Αλλὰ Σωκράτης γ᾽. ἔφη ὁ κατήγορος; 

" προπηλακίζειν ἐδίδασκε, πείθων μὲν τοὺς συνόντας αὐτῷ, 

σοφωτέρους πεν σῶν πατέρων, φάσκων δὲ, κατὰ γόριον 

ἐξεῖναι παρανοίας “ἑλόντι καὶ τὸν πατέρα δῆσαι, ἱ σεκριηρίῳ 

τούτῳ χρώμενος, ὡς τὸν ἀμναθέστερον ὑπὸ τοῦ σοφωτέρου νόρυι- 

μὸν εἴη δεδέσθαι. Σωκράτης δὲ τὸν μὲν ἀμαθίας ἕνεκα δεσ- 5 
μεύοντα δικαίως ὧν καὶ αὐτὸν ῴετο δεδέσθαι ὑπὸ τῶν ἐπιστα- 

βιένων, ἃ μὴ αὐτὸς ἐπίστωται" 

λάκις ἐσκόπει; τί διαφέρει μανίας ἀμαθία" καὶ τοὺς μὲν 
βιδιινομένους ἤῴετο συμφερόντως ἂν δεδέσθαι καὶ αὐτοῖς καὶ 

τοῖς φίλοις, τοὺς δὲ μὴ ἐπισταμένους σὰ δέοντα δικαίως ὧν 
μανθάνειν παρὰ τῶν ἐπισταμένων. ᾿Αλλὼ Σωκχράτης γέ: 

ἐφη ὁ κατήγορος. οὐ μόνον σοὺς πατέρας; ἀλλὰ καὶ τοὺς 

ἄλλους συγγενεῖς ἐποίει ἐν ἀτιμίᾳ εἰνας παρὰ τοῖς αὐτῷ 
συνοῦσι» λέγων, ὡς οὔτε τοὺς κάμνοντας οὐτε τοὺς δικαζο- 

μένους οἱ συγγενεῖς ὠφελοῦσιν, ἀλλὰ τοὺς μὲν οἱ ἰατροὶ; 

τοὺς δὲ οἱ συνδικεῖν ε ἐπιστάμενοι. Ἔφη ὃὲ, καὶ περὶ τῶν 52 

Φίλων αὐτὸν λέγειν, ὡς οὐδὲν ὄφελος εὔνους εἴνοι» εἰ μὴ καὶ 

ὠφελεῖν " δυνήσονται" μόνους δὲ φάσκειν αὐτὸν ἀξίους εἰναι 
τιμῆς τοὺς εἰδότας. τὰ δέοντα, παὶ ὁρμηνεῦσαι δυναμένους. 
ἀναπείθοντα οὖν τοὺς γέοὺς αὐτὸν, ὡς αὐτὸς εἴη σοφωτατός 

τε καὶ ἄλλους ἱκανώτατος “ποιῆσαι σοφοὺς, οὕτω διατιθέναι 

τοὺς αὑτῷ συνόντας, ὥστε μηδαμοῦ παρ᾿ αὐτοῖς τοὺς ἄλλους 

τοὺς πατέρας 49 

ν᾿" Ὁ“ ΄ ο 
κῶς Τῶν τοιουζων εἰς φερὶ εὐνφὰ 

51] 

5 γένοιντο) Ῥ ἀεί," Τ. γένωνται. 

ἢ προπηλακίζειν) Απίΐρ Απηγίυχα οὐ τοι 
μος ϑοοζαίϊΐ οδ͵ήθοοσα Αὐ᾽ϑίορμαποες: ἴπ 
ΝΌΡΙΡυ5. 1407. ῬΗϊαϊρρίάθτη. ἃ ϑοοιαίθ 
Ἰηϑε!αΐατη ἱπάποθηβ 1π ΘΟΘΠ8 ΠῚ, ηπὶ ρμὰ- 
οτη νουβρογαΐ, οὲ ἀθιηοπϑίγαί 1τιδίμτη 6956, 
Ῥαΐγοιῃ αὶ ἢ]1ο νου ΥΑΥΊ, 

Η σοφωτέρους σοιεῖν] Μορβοίδηιις [ἡὉ. 1. 

σοῷ. ἑαυτοὺς σοι. πο αὐτοὺς Ἰη5ετῖ νο]οθαΐ 

Ετπιοϑιῖ, Δ πνξιιϑ ΠΌΆΤΩ γΘΥΪ ΘρΘοίοτη ΟΥΙΓΪΗΪ 
Ῥγείθχαουι, νἱἀθ ἴῃ ἀηποίαϊοπο δα ὃ 57. 

Κ ἑλόντι: Βγοάξι σοῃ)θοίαγα ἑλόντα 16- 
δοπί5 ποὴ οβί Οριι8, 

᾿ σεκρμηρίῳ τούτῳ χρώμενος) 1)6 ΗΪδ5 νεῖ- 
015 οὐταηξ ᾿πίθυργοίοϑ, Γθοποὶ, οὐ ΒΒ ϑβασῖο, 
4 εἷς ᾿πεο στη, αυαϑὶ τεκμήριον 510 Θὰ, 
απὸ εραμπιμηζαν, ὡς σὸν ἀμαθίσαερον--τ:. 
5'οα τ2}}}} οριι8 ογαΐ ϑοογαίογη α}}15. αὐσα- 
Θη18 ἰά σοπῆττηαγο, αυοα ἴάπι αἰχίβθοι 

ἰθρα βωποϊξιηιν 6586) κατὰ νόμον ἐξεῖναι, 56. 
μέ φιιϊυὶς ραίγοην αὐοἰἱγαγιέοην ἴγν οἰιδίοαἑαην 
ἐγα(ἰογεί. Αὐδήθ Πδο 'ἴρβα ἰθχ σεκμήριον 
οϑί, 6Χχ 41|ὸ σΟΙΏΡΙΟθδηΐα θα, αι: ΠΟΧ 
βο]σαπηΐαγ. Ναπι 6Χ Πι]π5 ᾿ῃβίιει1 σὰ- 
ἄοπο ϑ'οογαίοβ δ᾽ίθυαι. 1] βθηςθηςία τι 
οοπἤττηαγο ν ]υϊΐ, ΠΘΙΩΡΘ γι5. 65805 ίέ ζγι- 
δοΊ ον} φιίδγιο α βαρϊογιέϊονο γι. ομεϑίοαἰϊαγ, 
ἀαγείιγ. Ἡΐοο τποάο δα θοίιΣ σεπκμήριον 
ΟΌΤΩ ΘΟΠ αΠΟΓΙΟΩΘ ὡς 1. 1. ὦ, ὡς οὐκ ἐνόμι- 
ζεν,---- ποίῳ σοτ᾽ ἐχρήσαντο σεκμηρίῳ. Τορο 
Βα ποτα. οΥὐαῖ, οατῇ δρυὰ ατϑοοβ, ἴῃ 

δριιὰ Ἰοτηδηοβ, οὖ Παθταν]5 ἀθ τα το πὴ 
Πφυράοβς 4 γ6 511ὰ διηονοζρηί, Ια, (ἱς. 
6 ϑοῃ, ΒΡ. -7.. :8. ᾿ 

ΤῺ ᾧεσο συμφερόντως] Ῥατίβ. 111. ᾧετο ἂν 

συμῷ. ὈΪ5. ῬΡοβίία ἄν ραγίὶοι δ. 
Π δυνήσοντα,}] ἘΝ4α, ρΡ᾽., δυνήσωνταιγ ΟΧ.- 

σορία (δβίαὶ], 

Ὁ 
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53 εἶναι " πρὸς ἑαυτόν. ᾿Εγὼ δὲ αὐτὸν οἶδα μὴν καὶ περὶ πατέ- 
βὼν τέ καὶ τῶν ἄλλων " Νοῦν {τὺ καὶ περὶ φίλων ταῦτα 
λέγοντα" καὶ πρὸς τούτοις γε, “ ὅτι» τῆς ψυχῆς ἐξελθούσης, 
ἐν ἣ μόνῃ γίνεται φρόνησις; τὸ σώμα τοῦ οἰκειοτάτου ἀνθρώ- 

54. σὺν τὴν ταχίστην ἐξενέγκαντες “ ἀφανίζουσιν. Ἔλεγε δὲ, 

ὅτι καὶ ζῶν ἕ ἘῸΝ ἑαυτοῦ, δ πάντων μάλιστα φιλεῖ, σοῦ 

σώματος ὁ τι ὧν , ἀχρεῖον ἦ καὶ ἀνωφελὲς, αὐτός Ζε ἀφαιρεῖ 
καὶ ἄλλῳ " παρέχει. αὐτοί τε γὰρ αὑτῶν ὀγυχάς τε καὶ 
τρί χῶς δ καὶ τύλους ἀφαιροῦσι; καὶ φοῖς ἰατροῖς. παρέχουσι 

μετὰ πόνων τε καὶ ἀλγηδόνων καὶ ἀποτέμνειν καὶ ἀποκῴειν, 
καὶ φούτου χάριν οἴονται δεῖν αὐτοῖς καὶ μυισθὸν φίνειν" καὶ 
τὸ σίαλον ἐκ τοῦ στόματος ἀποπτύουσιν ὡς δύνανται ποῤ- 
ῥωτάἄτω, διότι ὠφελεῖ μὲν οὐδὲν αὐτοὺς ἐνὸν, βλάπτει δὲ πολὺ 

55 μᾶλλον. " Ταῦτα μὲν οὖν ἔλεγεν, οὐ τὸν μὲν πατέρα ζῶν- 
σὰ κατορύττειν διδάσκων, ὃ ἑαυτὸν δὲ κατατέμνειν' ἀλλ᾽ ἐπι- 
δεικνύων, ὅτι τὸ ἄφρον ἄτιμόν ἐστι. καὶ παρεκάλει ἐπίμιε- 
λεῖσθαι τοῦ ὡς Φρονιμιώτατον εἶναι καὶ ὠφελιμώτατον, ὅπως; 
ἐάν τε ὑπὸ πατρὸς ἐὰν τε ὑπὸ ἀδελφοῦ εᾶν τε ὑπ᾿ ἄλλου 

φσινὸς ' βούληται τιμᾶσθαι, μὴ, “τῷ οἰκεῖος εἶναι πιστεύων, 

ἀμελῆ, ἀλλὰ πειρᾶται» ὑφ᾽ ὧν ' ἂν βώύλοιτο τιμᾶσθαι, φτού- 

τοις ὠφέλιμος εἰναι. 

Ἔφη δ᾽ αὐτὸν ὁ κατήγορος καὶ τῶν ἐνδοξοτάτων ποιητῶν 

ἐκλεγόμενον τὰ πονηρότατα; καὶ τούτοις μυαρτυρίοις χρώμενον; 
δ0 

ἃ σπρὸς ἑαυφὸν] Ϊ. 6. ΡΓΘ 56, 51. σουη- 
ΡδΥθΠταχ οτη 'ρ50θ. ΕΠ Θ5Ε αὐτὸν ΤΩ] 6 Δ ΐ, 

Ὁ συγγενῶν (τε) Ἡδοίθ τε ἀοίοπάυτα 
ΟΘηΒαῖς ΜΟΥ ; ἸρίτΩΥ 5θο]ϑῖ, 

ς ὅσι, σῆς ψυχῆς} Τὰ οὔπὶ Μοβδίδμο 1. 
Ζβριπο ; δηΐθα ογδΐ διόσι.- 

δ ἀφανίζουδι»} 16 Δυηπεῖπα, Ῥασΐβ. 
Θίρρη. 566. ψοββίδηιιβ 1. ἀφανίσουσιν ΑἸά- 
Τίθομο]. Οδίοσιιπη μη ἸοσΌμα δἰ 5ἰ ΓΗ Ϊ- 
Ἰοῖὰ βουϊρίουϊϑ, φυὶ Βοογαίίοα Ργεοορία 
ἰγδαϊἀογαΐ, τοβρεχιὶ Αὐ᾽βιοίθος ἰη ἘΜΠΙοΙ5 
Ἐμάοθτη. υἱϊ. 1. ὥσσερ Σωκράτης ὁ γέρων 
ἔλεγε σὸ σ΄ τύελον, καὶ τὰς σείχας καὶ σοὺς 
ὄνυχας παραδάλλων καὶ τὰ μέρια ὅτι ῥιπ- 
φοῦμεν σὰ ἄχρηστα καὶ σίλος πὸ σῶμα ὅσαν 

ἀσοθάνη" ἄχρηστον γὰρ ὃ νικρόρ" οἷς δὲ χιοή- 
σιμον; φυλάττουσιν. ὥσπερ ἰν Αἰγύπεῳ. 

Θ ταρὶ χε) Τηέο]]ρο ἀφαιρεῖν. 

Ε αὐτοί τε γὰρ) 11ὰ τροῖθ 6Χχ Μοβϑίδπο 
1, Ἐχηοβεῖ ΒΟΙΙΡΒΙῦ ΡΓῸ αὐτοί τε γέ. 

δ καὶ σύλους ἀφαιροῦσι Ηϊπάερυτρ 5115- 
ΡἱοδίαΣ διοίο θη βου ρϑίβθο ἀφαιροῦσι καὶ 

σύλους «οῖς ἰατροῖς. ϑ0ΙΠΙορῖ τΟΏΒΟΥθιΙ5 

ἘΠΡῚΙΘ5. οὐ ΘΔΡῚΪ]Π τοβθοδηαϊ ργθ θηίαγ, 
τηθα οῖθ ν 6] οἰ γυγρῖθ. οἷανὶ δχβοϊπάθηαὶ 
σοτημη  ὰπίγ. ϑοα δὰ 50105 σύλους τη- 
αϊσογιι ΠΘὨ ΟΠ ο ΠῚ Ρογεποσθ, ἱπαϊοαπὶ 
βδ15 ψευθᾶ ἀποτέμνειν καὶ ἀποκᾷειν. 

Β Ταῦτα μὲν οὖν] Ἐχ Ἑαϊθομπο Ῥατγῖβ. 
μὲν αἀδοῖν! Ζοριπρ. 

ἱ βούληται, σιμᾶσθαι) ἹἸπι6} Πρὸ τις. 
δῖος, 1. ΕἸογθης, ἘΣ. βούλοιτο ἀατΐ, 

Κ σῷ οἰκεῖος --- πισσεύων) Τυοίινι5 Ῥγο- 
»ὶηφιμίαϊο. ἸΝΟμϊπαιίγιιβ οἰκεῖος μαπαρὲ ἃ 
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διδάσκειν τοὺς συνόντας κακούργους εἰναι καὶ φσυραννικούς" 

τ Ἡσιόδου μὲν τὸ, 

Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργείη δέ τ᾽ ὄνειδος, 

ἢ -“ δ᾽ ᾽ δννᾷ ᾿ ε Η 

φουτο Ἂ λέγειν φυτῶν, ὡς ὁ ποιητής 9 κελεύοι μηδενὸς 
ἔργου μῆτε ἀδίκου μῆτε αἰσχροῦ ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ 

ταῦτα ποιεῖν ἐπὶ σῷ κέρδει. Σωκράτης δ᾽ Ρεπεὶ διωμολο- 5 

γήσατο;, τὸ μὲν ἐξγἄτην εἰναι; ὠφέλιμόν τε ἀνθρώπῳ καὶ 
4 ἀγαθὸν εἰναι, τὸ δὲ ἀργὸν, βλαβερόν. σε καὶ κακὸν, καὶ 
“τὸ μὲν ἐργάζεσθαι; ἀγαθὸν, τὸ δὲ ὁ ἀργεῖν, κοκόν" τοὺς μὲν 
ἀγαθόν τι ποιοῦντας ἐργἄζεσθαί τε ἔφη, καὶ ἐργάτας 
ι ἀγαθοὺς) εἰναι" τοὺς δὲ κυξεύοντας ἢ ἦ τι ἄλλο πονηρὸν 

καὶ ἐπιζήμιον ποιοῦντας ἀργοὺς ἀπεκάλει. 
Ἃ 

ὀρθώς ἃ ὧν ἔχοι Το 

Ἔκ δὲ τούτων 

Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργείη δέ τ᾽ ὄνειδος. 

Τὸ δὲ ̓Ἡ Ομήρου ἐφή ὁ κοτήγορος πολλάκις αὐτὸν λέγειν, ὅτι δ8 

᾽Οδυσσεὺς 

5 “Ὅντινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη, 
Τόνδ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσωασχε παραστάς" 
Δαιμόνι᾽, οὔ σε ξοικες κακὸν ὡς δειδίσσεσθαι, 
᾽᾿Αλλ᾽ αὐτός Ζε καίθησο, καὶ ἄλλους ἵδρυε; λαούς. 

“Ὃν δ᾽ αὖ δήμου τ᾽ ἄνδρω ἴδοι, βοόωντά τ᾽ ἐφεύροι, 
Τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν, ὁμοκλήσασκχξ τε μύθῳ" 

“πισσεύων. Δ. δα 6. 1. 5εοΐ, 9, τη. (α- 
ἐοσυτη 1Ππα ἀπρῖοχ σιμᾶσθα, ἴδοϊξ, τιΈ ἴῃ 
7 υπί. νεῦρα μὴ σῷ οἰκεῖος-τισιριάσθαι οτηῖί- 
ργθηίυσ. Ζ.- 

1 ἂν βούλοισὁ] ἙΞΔΙο Ῥατῖ5, Τῆρου Ῥὰ- 
τὶς. 1]. οἱ ΕἘἸ]ογοπί. (ὐ. βούληφσα, ἀαηί. 

τὴ Ἡσιόδου] "Ἔργων νοίϑιι 3511. Ὁ] οὐδὲν 
ψοσδθι]ο ἔργον Δ ΔΙΓΟΥΪ ὄνειδος Δα]πηρσαβ, 
πΌ]Πυτ ἔδοϊέ ἀἰβουίσηθη : ποὺ δυΐθπι ἔδοϊς 
βητηδτη, ΗΠ οϑϊοάσχη ἀθ ὁροῖο στιυιβίοο ἰο- 
τ, 

᾿ ἢ σοῦσο δὴ λέγειν] Ῥατῖ5, 1Π1. καὶ σοῦτο 
δὴ λέγειν ἀαί. 

ὁ κελεύοι] Τα ΡγῸ κελεύει Ὠουίαπίο Τὺγ- 
Ὠρβίο᾽ οἵ ϑουρίυχα ΨΊΠπάοΡρ. 11]. κχελεύον 
βου ρϑι Ζρυηθ. 

Ρ ἰσεὶ διωμολογήσατο) Μυϊραίαχμα ἐπειδὴ 

δμολογήσαισο Ζρουπο σοΟΙΥρΘ πη} ρυιίανϊί, 
αυοά ἐπειδὴ ἸπΠρΡῚ ορίαϊϊνο Πἰδὶ ἴπ ογδί!- 
Οπ6. ὈΝ]ΠΙασα. ΠῸΠ Ροβϑ. (ἝἿἹἱ ορροβιϊῖ 
Ὑν εἶβκα Ἰοουση ΝοϑΩΙ 111, νἱῖϊϊ. 9. ἐσειδὴ 
συμφαῖεν, αἰϊεγατησαα Ῥ]αίοΠῖ5 ᾿ῃ ῬΗάοπΟ 
Ῥ. 1564. ἐπειδὴ ἀνοιχθείη. Ζθιαπα 6χ 1θο- 
τἰοπ6 ϑίοθθι ἐσιδιωμολογήσατο εἴδεϊ! ἐσει- 
δὴ ὡμολογήσωτο, ΝΥ εΕἶΞΚα. ἐπεὶ διωμολογή- 
σᾶτο, 4 αγ ῬΟΒΕΘΥ ΟΥ̓ Π ΟΟΥΙΥΘΟΪΟΠΟΠῚ 16- 
(ΘρΡΪ. 

4 ἀγαθὸν εἶναι] ϑίοθδθιια εἶναι, ΟΥΩΪ 511, 
(δϑίδ!!ο οοπμίγα ἰάθγη θἰζατη δῃηΐθ ἀνθρώπῳ 
ΥΘΡΟϑα1. 

τ (ἀγαθοὺς) ϑρανίαγα νοσαθυ!απι τηο- 
πρηίρ ὙΝ οἰβκῖο βθοὶιιϑ. οΐποορϑ ἤ ἄλλο 
σι ἀαὖ Βίοῦθφοι5, 

8 Ὅντινα] 1Π16(15 11. 188. οἱ 193, 5666. 
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Δαιμόνι͵, ἀτρέμας ἧσο, καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε, 
Οὗ σέο φέρτεροί εἰσι" σὺ δ᾽ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις, 
Οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος, οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ" 

“ Ἀ Γ᾿ - ε ς ΡΟ 7ὕ ᾽ 

"Ταῦτα δὴ αὐτὸν ἐξηγεῖσθαι, ὡς ὁ ποιητὴς ἐπαινοίη παίΐεσθαι 
Χ ἃ ὃ ᾽ Ν Σ Σ 7, δ᾽ ᾽ ““ἌἭΑγφ ΖΦ." ͵ 

59 τους ὦ πάλι ΟΣ λό δον ὠκρατῆς οὐ ταυτ κἰρνὶ ἐμ, 

(καὶ γὰρ ἑαυτὸν οὕτω τὴ ἂν ῴετο δεῖν ἀγρτοο οὐ ὰ ἀλλ᾽ ἔφη: 

δεῖν τοὺς μῆτε λόγῳ μῆτε ἔργῳ ὠφελίμους ὄντας; " καὶ μῆτε 

στρατεύματι μήτε πόλει μήτε αὐτῷ τῷ δήμῳ, εἰ τι δέοι, 

βοηθεῖν ἱ ἱκανοὺς, ἄλλως τ᾽ ἐὰν πρὸς φούτῳ καὶ σρασεῖς ὦ ὡσι9 

πάντα τρόπον κωλύεσθαι, κἂν “πάνυ πλούσιοι τυγχιἄνωσιν 

60 ὄντες. ᾿Αλλὰ Σωκράτης γ86) ταναντία τούτων, φανερὸς 

ἦν καὶ δηριοτικὸς καὶ φιλάνθρωπος ὁ ὦν. ἐκεῖνος γὰρ πολλοὺς 

ἐπιθυμητὰς καὶ ἀστοὺς καὶ ξένους λαξῶν, οὐδένα πώποτε 

μισθὸν. τῆς συνουσίας ἐπράξατο, ἀλλὰ πᾶσιν ἀφθόνως ὃ ἐπήρκει 

Ρ σῶν εαὐτοῦ" ἃ ὧν Ζιενες μικρὰ βάρη» παρ᾿ ἐκείνου προῖκα 

λαβόντες. πολλοῦ τοῖς «ἄλλοις “ἐπώλουν, καὶ οὐκ ἤσαν, 
“ 5 

ὠσπερ ἐκεῖνος 9 δημοτικοί. τοῖς γὰρ μῆ ἔχουσι γρήματα 

61 διδόναι οὐκ ζθελον διωλέγεσθαι. ᾿Αλλὰ Σωκράτης γε καὶ 
πρὸς σοὺς ἄλλους ἀνθρώπους κόσμον τῇ πόλει παρεῖχε, πολ- 

λῷ μᾶλλον ἢ Δίχας τῇ Λακεδαιμωονίων, ὁ ὃς ὀνοναστὸς ἐπὶ 

σούτῳ γέγονε. ὦ Λίχας μὲν γὰρ ταῖς 8 γυμϑοκαιδίαις σοὺς 

ἐπιδημοῦντας ὦ ἐν Λακεδαίμονι ξένους ἐδείπνιζε" Σωκράτης δὲ, 
κ Ἀ -“ 7 Ἰωδν» Ἑ ἀν ὃ “Ὰ Χ 4 ΄, 

διὰ ΄πῶντος Τοῦ βίου τῷ εαὐτου οὐ πᾶνων. τῷ μεγιστῶα “αν- 

.- 

ἃ δημόσας] δημοτικοὺς Αἰἰῖοῖδ 5ΈΘΡ᾿τι5 
αἴοὶ δὰ ἢ. 1]. δπποίανι οχ Ζοπαγο Τ οχῖσο 

. ΜΝ, Τα βηκΚρηῖιϑ. ΟΕ, Νοβῖου 6 ἔορ!. 
Αἰδοη, 1. 4. 

Ὀ καὶ μήφε} Μοπῖίξαβ αν Εὐγποϑίο καὶ 
Δα ΤΙ; Ιάθτη νἱν" ἀοοίι5 ἄλλως τε κἂν τηᾶ- 
Ἰοθαΐ, οἱ Ζοιπο τοροβυΐ καὶ αἄεθθθ, βοά 
Ροβὲ τούτῳ ΥΘΡΟΒ 1}. 

ἢ σῶν ἑαυτοῦ] Αφοϊρίομἄα σὰπὶ Προ ἄο 
φγεωοοριῖς ϑοογαῖῖθ, ποῦ ἐδ » ἱιοιεαιίδειδ, 
τὸ ἀοιηοῃρίγαηΐ βοαιθηῖία ὧν μικρὰ μέ ἐρῆ- 
Νος νοῦὸ ροΐεϊξ ἐθ διιῖβ Τπου] ατῖθιι5 αυϊά- 
αυδι 4118. Θομηπλιηΐοατοθ. ὙΙ4. ΒῸΡΥ. 
Β6οῖ, 1, θη 'σίταγ ἱπέργργοίαίιθ θϑὶ 
μὰιης 1οο. Βεββασίο, σοριγιιγισαῦαξ διραὴν 
δοϊοηἔϊαηι. ἢ). ; 

ἃ ὧν τινες μικρὰ μέρη] ΟὈΪΙ χα σαγρὶς 

{τ 4]105 ϑ'οογαιβ. αἸβορ]οβ, τὰ πὶ ἀτηρτῖ- 
τη ἷς. Δυβερριπι, 41 ῥυῖσηι5. ϑοογαιοουγαϊη 
ΡΠ ΟΒορασὰ. τηργοράρ ἀοσοτο ἱππεῖ, 

Τὐίατη Πιβραξαϊοηος. ἄρ Ψοϊ]υρίαίο 1]. 1. 
ἂἀθ Βοῦο οὲ ῬΏ]οῆγο 111. νἱϊῖ. Δ]1ο πὶ 80 
Αὐϊβῦρρο δῃΐπηὶ ᾿παϊοίατη Παροηὶ. ὙΙά, 
Ῥμαπίαμα ἀρὰ ΤΠ ῖορ. 1μαδτε, 11. 65. Θυα 
οἴιτὴ ἴἴὰ δἰηΐ, διοίου Ερὶβί. βοογαῖ. Ρ. 45. 
41 ΑὐἹβεῖρρατα ἕδος ἈΧΘΠορΒο 5 μοβρὶ- 
ιἷο 1 ΒΟ] πέθ πξθηίοιη, τα ῖι5 σοῃγηο 
ἢ χίββθ ἀϊοοηάϊι οβϑὲ. ἴδ 

ο ἐπώλουν] Τρ πα ΑὙἸΒΕΡΡιτα γοϑρὶ- 
οἷ, 41 ρυϊμητι5 ΘΟΟΥΔΕ ΟΥ̓ απ. ῬΕ]]ΟΘΟρΡΪ πὰ 
πιούορρ ἀοοιουῖ, δατηοηθὲ Πα η]κρη. 

“ὁ Λίχας μὲν γὰρ) Οοάοχ Ῥατῖβ. 1. Ὁ 
Λίχας γὰρ Ὀαροῖι. Ἡδιπὸ ο5β6 1] Πᾶπὶ 
Αὐοοϑῖϊαὶ δ] ατα, ἄθ αὰο μιν ἀἸάο5. ν. 
51. οὐ Χοηοόρμοη Ἠεοϊϊρηῖς, 111]. 1]. 92]. οἱ 
Οὐ 5. οοηνῖνία τηοτηοσοῦ Ῥ]υ αγοθι5. ἴπ 
Ῥοτ. Ῥτωςορίῖς βάἀπηοπρὲ ΕΠ Κοη, ᾳυὶ 
ν] τὺ Ἰοσιτι ο]δάθμι Ῥ]αταγοὮῖ ἴῃ Οἰμηοπο 
᾿ΐπο οθ50 {γαπδϊδίαιτη : καί σοὶ Λίχαν γε 
τὸν Σπαρτιάτην ἀπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου γινώσκοι“εν 
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φὰς τοὺς βουλομένους ὠφέλει: βελτίους γὰρ ποιῶν τοὺς 
συγγιγνομένους ἀπέπεμπεν. 

Ἔμοὶ μὸν δὴ Σωκράτης, τοιοῦτος ὧν, ἐδόκει τιμῆς ἄξιος 62 

εἶναι τῇ πόλει μᾶλλον ἢ ϑανάτου" καὶ κατὰ τοὺς γόρυους 

δὲ σκοπῶν ὧν τις σοῦθ εὗροι. Κατὼ, γὰρ τοὺς νόμους ἐᾶν 

τις φανερὸς γένηται, κλέπτων ἢ : λωποδυτῶν ἢ ῇ βαλαντιοτο- 

μῶν ἢ τοιχωρυχῶν ἢ ἀνδραποδιζόμενος ἢ ἢ ἱεροσυλῶν, τούτοις 

σάνατός ἢ ἐστίν ἢ ζημία" ὦ ὧν ἐκεῖνος πάντων ἀνθρώπων σλεῖστον 

ἀπεῖχεν. ᾿Αλλὰ μὴν τῆ πόλει γε οὔτε πολέμου κακώς 634 

συμβάντος. οὔτε στάσεως, οὔτε προδοσίας, οὔτε ἄλλου κακοῦ 
οὐδενὸς κ- πώποτε αἰτιος ἐγένετο. Οὐδὲ μὴν ἰδίῳ 7 οὐδένα 
πώποτε ἀνθρώπων οὔτε ἀγαθὼν ἀπεστέρησεν, οὔτε κακοῖς 
περιέξαλεν' ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αἰτίαν τῶν εἰρημένων οὐδενὸς πώποτ' 

ἔσχε. ἸΠῶς οὖν ἔνοχος ὧν εἴη τῇ γραφῇ: ὃς ἀντὶ μὲν τοῦ 64 

μὴ γορυίζειν “εοῦς, ὡς ἐν τῇ γραφῇ ἐγέγραπτο, φανερὸς ἦν 

νεραπεύων σοὺς Νεοὺς τ ἱ σῶν ἄλλων ὠνθρώπων" ὁ ἀντὶ 

δὲ σοῦ διαφθείρειν τοὺς γέους, Ὦ Ὁ δὴ ὁ ἴ γρωψάμενος αὐτὸν 

ἡτιᾶτο, Φανερὸς ἦν τῶν συνόντων τοὺς πονηρὰς ἐπιθυμίας 

ἐχοντῶς φούτων μὲν παύων, τῆς δὲ ἘΡΆΛΙΣτις καὶ ἐγ αλας 

πρεπεστάτης ἀρετῆς. ἢ πόλεις τε καὶ " οἴκους εὖ οἰκοῦσι, 

προτρέπων ἐπιθυμεῖν' ταῦτα δὲ πράττων, πῶς οὐ μεγάλης 
ἄξιος ἦν τιμῆς τῇ πόλει; 

ἐν σοῖς Ἕλλησιν ὀνομωσσὸν γενόμενον, ἢ ὅτϑ 
σοὺς ξένους ἐν ταῖς Τυμνοπαιδίαις ἐδείσνιζεν. 

5. γυμνοπαιδίαι] Μ᾽ αγϊαΐατα 1 412 
ΟἸΐτη 1π βουρίασα. ΤΑΡΥΙ επίτη Πδης ἔοτγ- 
τηᾶτη, 4}11 γυμνοπαιδιαῖς υϊάατη γυμνοπίαι- 
δείχις δογϊρίασα ἀδης. [οοιι5 (6 ἔδϑιῖβ α16- 
Ῥὺὰ5 ϑ'ραγτίω Ῥϑου]Ἕανῖθιιθ, τηθηθθ Προᾶ- 
του ΟΠ 6 οο]Θγαί5. ἃ ΟΠ ΟΥ 5. ῬιΙΟΙΌΤ τ οἱ 
νἰσγογατη, οἰαϑϑίοιϑ θοῦ ἘΠ ο]]θηϊοοσαχα ΚΓ 1. 
ἶν. 16. Οὐἱ το! ψαα βουρίογατα ἰοοα δ ηηο- 
(ανΐ. 

ἢ τὰ ἑαυτοῦ δαπανῶν! Τηίο]] σα ἤώς ἀθ 
Ῥγαοορίῖ5 ϑοογαῖ!5, αὖ ἵπ 5θοῖ, ργϑορᾶ, 
Δαπανᾷν διιίοηα Ὁ γ6 οδύ ϑιυηιρέμ8 7076 
αἰϊογιιγν σατιιδα, ἐμ αἰϊο5 ἱπεροηιαθγ6, ταί ἢ 
Οὐτορ. πολλὰ δαπανᾷν καὶ εἰς Θεοὺς, καὶ εἰς 

φίλους, καὶ εἰς ζένους. 1 ῦ. Ψ1Ἴ111. Ρ. 607. 
οἄ, Ἡδσίοι. 4ιο. Ψιά. ΘΔ. 111, δϑοῖ. 11. 
Καταξαπανᾷν οοπίγα, εἰδὶ ἱμεὶ ἱπιρονίίονο. 
γιά, Ογγορ. 10. Ψ111. Ρ. 619. 624. 

οα Ἡσυίοῃ. 56 δαπανᾷν ποῃ βουμη ἀθ 
Ρθοιηΐα αἸοἰπιγ, 564 πηθίδρπουῖοθ 46 σρθιι8 
4115, υἵὐ πη ἢ. 1. Βοογαΐθβ δῃΐτη ρϑγ ἱπορῖ- 
ἈΠ Β0͵ΤΩΡίτ5 ἔΆσΟΥΟ ΠΟῺ ῬοΟΐϊέ, 566, ηποά 
Βαραῖξ, 4}115 ᾿τηροπάθθδί, ΠΘΙὴρ6 αἰδοὶριιίος 
δ1108 Ἡιθίϊογ 65 οΠΠοἸοῦαί. 29. 

Ϊ λωσοδυτῶν) 8] τοῖ ξαχίο δ] αΐθ ἃ ἔωχο 
ῬΑ] ηθαίουο ὡϑετηδίο [Ὁ ἀγδοῆπιας οχ- 
οοαἀογοί, ἀποίογα Ποσηοβίποπο ο, ΤΊ πηοογα- 
16}, τι μοϑύ (ὑαβδδια θοπατα δατηοπιῖ Π]πΠ.. 
ἄοραγρ. 

Κ πώποτε αἴτιος] ῬΑιΐβ. 1. σώποτε τῇ 
σόλει αἴσιος Υοροί[. 

Ἰ σῶν ἄλλων) ῬΡαυῖ5. 1. σάντων 4 αί. 

τὴ ὃ δὴ ὃ γραψάμενος) ἘΔ, (ἀρί4]. οἵ 
Ῥτγ]. ὁ διαγρ- 

ἢ οἴκους] ΤιΘΟΠοΙαν! οΟῃ Θούαγο». οἶκοι 
51 ΠΌΤΙ Δἀαϊοογοηΐ, Ργοθατῖ Ρουϊδδοί, Δε 
ΒΌΡΙΔ 1, δ 7. σοὺς μέλλοντας οἴκους τε καὶ 
“όλεις καλῶς οἰκήσειν ο5ῖ. 



80 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΜΕΜΟΒΑΒΙΌΝΜ 

ΠΑΡ, ΤΣ 

ΒΗΙΝΟ ΘΟΟΕΤΕΗ., ΒΟΟΒΑΤΕῈΜ ἘΤ ΨΕΒΒΙΒ ΕἘΤ ἙΑΟΤῚΒ ΤΟΤΑΟΌΕ 

ΥΙἼΙΤΑ ὙΛΙῈΜ ἘΠὺῚ5ΘΕ, ΣΤ ἘΤ ΙΡΒῈ ἨΟΝΕΒΤΕ ὙΙΝΕΒΕῚ ἘΤ 

ΑἸΙΟΒΝ ΑὮἢ ἨἩΟΝΕΒΤΑΤΙΚ ΒΤΌΘΙΜ ἘΧΟΙΤΑΒΕΤ : ΡΕΙΜΟΌΜ ΙΘῚΤΌΚΒ 

ῬΒΕΟΑΝΌΟ, ΒΔΟΒΙΕΊΘΟΑΝΒΌΟ, ἘΤ ῬΕΟΒΜ ΨΟΙΌΝΤΑΤΕ ἘΧΡΙΟ-«- 

ΒΑΝΘΡΘΟ ΒΕΟΤΌΟΜ ΕὔΙΒ5Θ5ΕῈ ΘΒΕΟΒΌΜ ΟὔΙΤΟΒΕΜ: ΘΕΙΝΘΒΕ ΙΝ ΟΙΒΟ. 

ΡΟΤῸ, ΝΕΝΕΈΒΕΟΕ ΤΕΜΡΕΒΑΝΤΙ ΒΤ ΘΟ 55Ε.- 

Ὥς δὲ δὴ ὃ καὶ ἀφελεῖν ἐδόπει ῥμοι τοὺς ξυνόντας, τὰ ρὲν 

ἔργῳ δεικνύων ἑαυτὸν οἷος ἦν, τὰ δὲ καὶ διαλεγόμενος, τού- 

τῶν δὴ γράψω, " ὁπόσα ὧν , διωιμνημονεύσω. Τὰ μὲν φοίνυν 

πρὸς τοὺς “εοὺς Φανερὸς ἦν καὶ ποιῶν καὶ λέ γῶν, ἧπερ ἥ 

Πυθία “ὑποχρίνεται. τοῖς ἐρωτῶσι» πὼς δεῖ ποιεῖν», ἢ περὶ 

ουσίας ἢ ἢ περὶ προγόνων Νεραπείας ἢ ἢ περὶ ἄλλου τινὸς τῶν 

φοιούτων" ἥ τε γὰρ Πυθία νόμμῳ πόλεως ἀναιρεῖ ποιοῦντας. 

εὐσεξώς ὧν ποιεῖν, Σωκράτης τε οὕτω καὶ αὐτὸς ἐποίει καὶ 

τοῖς ἄλλοις παρήνει" σοὺς δὲ ἄλλως εν ποιοῦντας περιέργους 

2 καὶ ματαίου ἐνόρυιξεν εἶναι. 

“γεοὺς 

εἰδότας ἴδ 

Καὶ “ εὔχετο δὲ πρὸς σοὺς 

9 ἁπλῶς τἀγαθὰ διδόναι. ὡς τοὺς “εοὺς κάλλιστα 
"Ὁ ᾽ Ν ͵7 Ἁ 

ὁποῖω τὠγαθᾶ ἔστι" τοὺς δὲ εὐχομένους γρυσίον ἢ 
ἀργύριον ῆ τυρωννίδα ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων οὐδὲν διάφορον 

ἃ καὶ ὠφελεῖν] Καὶ οἸηρμαϑὶπ Βαροΐ, 
ἥααδὶ ἀϊοαῖ : ΖΤαρέιοηι αὐμῖε κέ ε116 )ευονι- 
ξμέθηυν͵ ΠΟΥ πηι ρογεί, πξ εἰΐαηυ ηιμἰξην οἷβ 

Ῥγοκοδδεί. (μ)ιι8 γεὶ δχοηιρία γίτο ᾿γο- 
“ναι, ὅζο, 3. 

Ὁ ὁπόσα ἄν] ΕἸογοηέ, Α. ὁπόσων ἂν ΒΑΡ οί. 
ο ὑποκρίνεται Ηος Ῥτο ἀποκρ. εχ ΨΔυη- 

{ἰπα, Μίμαου. 1. οἱ αῖίο. 1. γοβϑύταϊ 
Ἐγποβι, Ψαραύατη ἰπιθη ἀσόκρ. ἴῃ θὰ- 
ἄοτα παυγαίϊοηθ δέ ἰηῖτα ΤΥ. ἰ, 16. Ποίη- 
(05 ψαῖίο. 1. ἃ ἄν ποιῇ ἀαΐ ῬΥῸ ἂν σοιεῖν, 
4υᾶπι ἴρβᾶτα Ἰθοίϊοπθμ οχ ἢ, 1. ροβαῖῃ 
Οοοῦσ. Τυθοάροπι5 ἴῃ Οτατηπιαῖ, ἀρὰ 
ΜΜαμοὶ Τιοοῖ. Μοβαᾳ. 1. Ρ. 66. Οἴδσοτο 
ἀ Τμορῖθι5 Π. 16. 7γι εβ6 ὁδὲ πὲ (δ νἱιῖ- 
διι5 ραιγὶϊδ σοἰαγιέμων ορίϊηυδ ; 6 ψιιο οιίῆν 
οογιδιιογογιὲ «Αἰ]ιογιΐογιδος «Αροϊίποην Ῥυελῖ- 
τι) χιια5 ρμοίϊβδϊπιίην γοἰλοὶογια5 ἐδηιγθηΐ, 
ογασμίιην οαϊξιηι δεῖ, δα5, χω 65ϑθηὲ ἵπ 
ΠΟΥ ἩΝα}ΟΥ ι7)}. 

ᾷ εὔχιεφο} ψουαηὺο ΤΠ, ηὔχετο αδί. 

6 ἁπλῶ;} ϑρθοϊαδείτα πὰ}}]Ὸ Βομΐ ποιηΐπο 
οἀϊίο, αἱ ἔαοῖς φείατη ροδία αρι ἃ Ῥ]δΐοπθπι 
ΙΠ ΑἸαθίδάο 11. 5. Ζεῦ βασιλεῦ, σὰ μὲν 
ἐσθλὰ καὶ εὐχιομένοις καὶ ἀνεύκτοις ἄμμι δι. 

δου, τὰ δὲ δεινὰ καὶ εὐχομένοις ἀπαλέξειν. 
Ορέεγατη ἢ. 1, οχργϑϑϑῖς δου Μαχι- 
τὴ ΨΙΙ]. 9, ϑοογαῖοβ, ἱπααϊέ, ΠΗ 1} }]- 
{γα Ῥοίθηἀτη 4. α115 ἱτητηουίδ! θι5 ἀΥθὶτγα- 
Ῥαΐαγ, ααδηλ αὖ θοπα ἐπ θιιθγοπί, αυΐα 1ἰ 
ἀθηλαπι βοϊτοπί, αὐἱά πηϊσαΐηιιθ οββοί 
ἈΠῸ ; τπὸβ δυΐοτη 1ᾳ ρ]θγατη]αθ νοΐ ὁχ- 
Ροίοσρ, φιοα ποη ἱπιρθίγαββθ τη] ἴτ|5 ἔογοιί. 

Γ ὁποῖα τἀγαθὰ] 1ία οὔτ οββίδπο 
ΤΑθτο 11. τηδ]ιΐ απ ΟΓΩἶσ50 δυίίοι]ο, οἱ 
νΌ]ρῸ βουϊρίαπη Ἰορίεατ, 

8 ἀποβήσοιτο] Ζυμπεῖπα ἀσοβήσεσο, ἀπὰς 
Βτοάδιιβ ἀποβήσεται ΘΠ εϊοθαΐῖ, ἀπσοβήσοιντο 
Ψαῖο. 1. ΕἸογθηΐ. ἘΣ. Ῥαυῖβ, 111. Οὗ, δὰ 
(ΔΡ. ἷ. ὃ 6. 

Ὠ πολλὰ καὶ μεγάλα] ἘΣ χρθοίδθαβ “τολ- 
λὰς καὶ μενάλας θυσίας. Ουπὶ Βτιοᾶδο 
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ἐνόμιζεν εὔχεσθαι, ἢ ῃ εἰ κυξείαν ἢ μάχην ἢ ἄλλο τι εὔγοιντο 

τῶν φανερὼς ἀδήλων ὁ ὅπως δ ἀποβήσοιτο.., Θυσίας. δὲ ϑύων 
μικρὰς ἀπὸ μικρῶν, οὐδὲν ἡ ἡγεῖτο μειοῦσθωι τῶν ἀπὸ πολλῶν 

καὶ μεγάλων πολλὰ καὶ μεγάλα “γυόνφων. οὔτε γὰρ. τοῖς 

οὐ εοῖς ἔφη καλώς ὄγ είν» εἰ τοῖς μεγάλαις συσίαις μᾶλλον 

ἢ ταῖς ΡΩΝ ἔχαιρον. πολλάκις γὰρ ἂν αὐτοῖς τὰ παρὰ 

σῶν πονηρῶν ᾿μῶᾶλλον ἢ τὰ παρὰ “γω χρηστῶν εἰναι ἀκ να 

ρισμένα) Κοὐτ᾽ αὖ τοῖς ἀνθρώποις ᾿ ἄξιον εἰνῶς ζῆν; εἰ τὰ 
παρὰ τῶν πονηρῶν μᾶλλον ἤν κεχαιρισμένα σοῖς “εοῖς ἢ ή τὰ 

παρὰ τῶν χρηστῶν" ἀλλ᾽ ἐνόμιζε τοὺς σεοὺς ταῖς παρὰ τῶν 

εὐσεβεστάτων φιρναῖς Ἂ μάλιστα χαίρειν. ἐπαινέτης ὃ ἦν 
εἾ “Ἢ Ζ 

κοΐ του ἐποὺυς τουτοῦυ 

ῃ Κὼδ δύναμιν δ᾽ ἔρδειν ἱέρ᾽ ἀθανάτοισι “εοῖδι" 

9» 

καὶ ο πρὸς Φίλους δὲ καὶ ξένους καὶ πρὸς σὴν ἄλλην δίαιταν 
Ἁ 2] 7 “ Ἁ ἐς Σὸ δύ 2 ὃ 39 Εἰ 

κολῆν εἐφη παραίνεσιν εἰνῶί τὴν “" κα ὑνοῦβυιν ἐρ εἰν. ί 

δέ τι δόξειεν αὐτῷ σημωίνεσθαι Ῥ παρὰ τῶν γεῶν, ἢ ἧττον. ὧν 

ἐπείσθη παροὶ σοὺ σῆ, ὑμομενόμυενοι ποιῆσαι» ἦ εἰ τις αὐτὸν ἔπει- 

θεν ὁδοῦ λαβεῖν ἡγεμόνα τυφλὸν καὶ μὴ εἰδότω τὴν ὁδὸν, 
4 ἃ ᾿ Χ 2... Ἁ ἴω 2 Ν 

ἀντὶ βλέποντος καὶ εἰδότος" καὶ τῶν ἄλλων δὲ μωρίαν κωτη- 
΄ “ 4 Ν Χ ἃ υἷὉ ῳ , “-“,᾿ 

γορεί» οἰτινες ταρῶ 1.52 ταρῶ των σέων σημαινομνενῶ σποίουσε 

ἀγαθὰ Ζευπο ἱπέρ σύ, ἩΙπάρθαϊρ ἱερὰ 
γε] ἃ ἱερεῖα. 

ἱ μᾶλλον ἤ σὰ] Ασεσαϊατα Ψππεπᾶ οτηϊ- 
510: τ τρυδν ἦν κεχαρισμένα τοῖς ϑεοῖς Ν΄η- 
4050. 1. 

Κ οὔτ᾽ αὖ]Ί Τία Β οἱβκο, οὐὰ5 «οπεοία- 
ΥΆΓΩ Ργοθραν ῦ ἘΠ οϑε. Ὅυ]ρο ἂν Ἰορίξυτ. 

ῖ ἄξιον εἶναι ζῆν] απο βεπίθηίίδτη 585- 
Ῥοοίαιη ἢ. 1. δαροί Ὑεῖθ. Ῥχχητη 
δηΐτα ἱποοσητηοάαχα 1ΠΠπ|Ἃ, ἀθ 410 φαουϊίατ 
ϑοογαΐθ5, ἴῃ ῬΡδΙΡΘΙ65 ΘΟβαι6 ρἷοβ, ΠΟῚ ἴῃ 
ΟΥΏΠ65 Ποιαΐηθθ, οδάεγθ οιηάθ οδυιβαηλ 
αἀάϊίατη Ορογίμϊ586 : ροϑίθα βϑυϊθη 56}- 
ΓΘ ΠΠ]ΔΥ ΠῚ ΤηΟὨϑίγαγΘ φρο γεῖρα οὔτε --- 
οὔτε ὨΟΏ 56 ΘΟηβΘηυϊ 5ίβδείγα οοπ]πηοία 46- 
Ὀυΐδθθ6, γθύατα ῬΥΪ9 βθῃίθηίῖ8 ΤΩΘΥΩΌΓΙΠῚ 
δρίϊιι5 ἱποίροσο 1ΐα: οὖ γὰρ σοῖς Θεοῖς : 8]- 
ἴογΌτη γετο 55 ΘΟΠΒΘΩΏΪ σΟΙΩΙΩΟα 15. 
Καίχοι οὔσε ἂν σοῖς, οἴο. Ποηΐααο τοί 

βθῃζο ἴδ ραγίθτη ἤᾶηο ροβίθσϊοσθιη βρὺ- 
γίδτη οἵ 8 ᾿ἰργατῖῖ Ἰῃτουροϊδίατη οοπϑοΐ, 

ΘΕΙΠΠΠ6 σοτηραίαΐο ἴοοο Ῥ]αίοηῖβ ἴῃ ΑἸς]- 
δε 11. δ... εἰ ἀΘ Τορίθυιβ 1ΠΠῚ. Ρ. 187. 
114 ἴδ τοπηρῖῃ: οὔτ᾽ ἂν οὐδὲ ποῖς ---ὸ εἶνα: " 
εἰ σὰ παρὰ σι: πονηρῶν (δῶρα) μᾶλλον ἦν 

κεχ. αὐτοῖς ἢ, εἴς. «Ψαροῦβ ἵπ Ῥ αἸτἰοη 6 
(οίμαπα νϑθυτη ζῇν, ἀοίηαθ σοῖς Θεοῖς 
οὐ, ἴα 16 Ἰοουτα ΠΠς ῬΘΥΒΒΠ 550 
56 Ρυϊαί. 

τη μάλιστα) Ἦσς ΡΙῸ μάλα 6ὁΧχ ῬΔΥΪς, 
111, ἀράϊ. 

ῃ Κὰδ δύναμιν] Ἡ 651061]1 "Ἔργων 936. 
Ο πρὸς φίλους [ἢ σοῃδαθίιμαϊ Π6 ΟἸΙΠῚ 

ΔΙΤΩΪΟἾ5, ΠΟΒΡ 5, οὐ 1π σϑ] 4 νἱΐα οἶν 1] 
οὐ ἔδυ 181. 

Ρ παρὰ τῶν ϑεῶν)] Αὐἰϊουϊαμπι οχ Ῥδι5. 
Ι, δααϊαϊ. 

ᾳ παρὰ τὰ παρὰ τῶν] Ψυπίϊπα ΡΥ 
“παρὰ, ροπίογι5 Εἰ, Ῥ Αγ 18. οὶ (οάοχ Ραὰ- 
Υἱ5, 111, Ταρτὶ Βυοάςιὶ μὴ ποιοῦσι ἀαρδηΐ: 
Β01Π1σοὺ 10] οὐδῖ οἵσινες τὼ παρὰ στ. 53). σημι. 
μὴ ποιοῦσι, φυλαταόμοενοι. 



89 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙῚΚ ΜΕΜΟΒΝΑΒΙΠΙΌΜ 

Τί, ψυλαννόμνοι σὴν παρὰ τοῖς ἀνθρώποις "ἀδοξίαν. αὐτὺς 

δὲ πάντα " τὠνθρώπινα ὑπερεώρα πρὸς σὴν παρὸ τῶν “)εῶν 

ξυμξουλίαν. ... 
" Διαίτῃ δὲ τήν τε “Ψυχὴν ἐπαίδευσε καὶ τὸ δά ἧ 

χρώμενος ἄν τις, 3 εἰ μῆ τι δαιμόνιον εἴη, “ϑαρῥαλέως καὶ 

ἀσφωλὼς διάγοι; καὶ οὐκ ἂν ἀπορήσειε ἢ τοσαύτης δαπάνης. 

οὕτω γοὰρ εὐτελῆς ἦν, ὥστ᾽ οὐκ οἰδ᾽ εἰ τις οὕτως ἂν ὀλίγα 
ἐργάζοιτο, ὦ ὥστε μῆ λαμθάνειν σὰ Σωκράτει ὁ ἀρκοῦντα. σίτῳ 

μὲν γὰρ δ τοσούτῳ ἐ ἐχρῆτο, ὅσον ἥδέως ἤσθιε" καὶ ἐπὶ τοῦτον 
οὕτω παρεσκευασμένος ἤει, ὥστε τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ σίτου 
ὄψον. αὑτῷ εἰνωι" ποτὸν δὲ σῶν. ἡδὺ ἣν αὑτῷ; διὰ τὸ μὴ πίνειν, 

εἰ μὴ διψῴη. Ἐπ δέ ποτε κληθεὶς ΤΑΨΜΡΝΕΝ. ἐπὶ δεῖπνον. 

ἐλθεῖν, ὃ ΤΣ πλείστοις ἐργωδεστατόν ἐστιν ὥστε φυλάξασθαι. 
τὸ ὑπὲρ ἢ τὸν καιρὸν ἐμιπίπλασθαι, τοῦτο ῥᾳδίως πᾶνυ ' ἐφυ- 
λάττετο. τοῖς δὲ μῆ δυναμένοις τοῦτο ποιεῖν συνεξούλευε 
φυλάττεσθαι τὰ ἀναπείθοντα μῆ πεινῶντας ἐσθίειν, μηδὲ 

διψῶντας πίνειν" καὶ γὰρ τὰ λυμναινόμενω γαστέρας καὶ 

ἃ ἀδοξίαν] ΤΌγοὶ Ῥοῤίε Ἰοσῦτα πτὶς ρού- 
{ἰπορηΐρη ἴθ Ῥῃφᾶϊο Ῥ]αίομῖβ Ρ. 248, 
σοιηραγανῖ Βα Κοη δᾶ ἢ. 1]. εἱ δα 1Ὶ- 
ΤΩ ΘΓ, Ρ. 66. 

Ὁ «ἀνθρώσινα] ΑΥΕΘΌΪΙΠι οὐχ Ἡ οἰ βκῖο 
οχ Βαϊ, Ῥατῖβ. αἀα!αῖϊν Ζεαπο. 

ς Διωΐίφσῃ] Μιπουϊιτη, απὸ βθημπθηία 
οὐτῃ αηίθοράθηςθι5 σορ]αΐαᾳ οὐ σοπ] ποίᾳ 
σοπέϊ σανὶς ΧΘΠΟΡμοΩ, φαϊάρμη ἀρστιοϑ- 
ΠΟΟΥΘ πομάμπη μοΐι. Οτιδ βθαι ΠΥ, 
ΔΙΙΘ ματα ἸΙΟοι ΠῚ ΟΟΟΙΡα556. ΒΌΒΡΙΟΟΥ, 80 
ἴρ5ο Χοπορμοπία αηίοοράθπίθι5 ΠΟΙ 58}- 
υποία. [15 οπΐτη ἀυριτηθηΐατη ΟΡ 5. ἃ 
βϑοίίζομο ἀθηγιτη 5. σοροίϊξ ἴῃ οχίσγθμηο Ϊ5 
γΟΙ Ϊ5: περὶ μὲν δὴ βρώσεως καὶ πόσεως καὶ 
ἀφροδισίων, οἴο. (ΟΟμίχα 5[1}1}15. οἰδιδβιϊα 
ποτα ἐγαοίαιοηἶδ δα βοοιϊοποτη 5. ροσάϊπο- 
{δ ποὴ ἀοῆπ. ΑΔΔπ ἔοσίθ Χοπόρθοι 8ὃο- 
ΟΥ̓ΑΙ5. ΔΡΟΪΙΟΡ ΠῚ ΤΟΥ ΠῚ ν]ο 5416. ΘΧοτα- 
ΡῚ5 ΒΡ .Ὶ]15 ῬΟΒ 5 ΡΟΥΆΡΟΙΟ γοὶ ἢ Ηϊπο 
ὙΘΙῸ δα 5ΒΟΥΤΠΟΠ ΘΒ ΤΥ Π5 11 ὃ 

ἃ εἰ μή τι δαιμόνιον εἴη} ΑΙΡῚ Χ. αἰχὶξ 

ἢν μή σις ϑεὸς βλάπσῃ ΟΥτορ. 1. γἱ]. 18. 

ἤν μὴ ϑεὸς ἀποκωλύῃ ϑγτΏρΟΒ. ὙΠ]. 45. - 

Τρ οβθίαη. 11. δαιμόνων ἀαξ, 
6 θαῤῥαλέως] 1. 6. πον Ἠιθέιαί, τ 86 

οἱοίιιδ Ῥεπιιγῖα ορρνϊηιαΐ, η6 οἷδὲ βιιηιρέιι 
αὐ υἱοίιιηυ τιθοοδδαγῖιι5 ἀοβοῖαί, δι μα ]5 

Βυ)ι5 νοὸχ ϑαῤῥούντως οὕτὰ ἀσφαλῶς οοη- 
7αῃρίταν ἕγιηρ. 11, 9, 

ἔ σοσαύτης) Ααπίδᾶ Ορι5 6ϑί δᾶ υἱοίϊιστη 
δοογαίοιιπη, 46 ΠῚ ΓΘ 5. ΟἸΒΑΤΙΟΥΌΤΩ ν}]- 
ϑασίασα ὙΠ] 115 58 115 ΔΌΜΘἢἶβ το] ογαυὶ ἀοοοὲ 

. Βοογαΐθβ δριὰ Ῥ] αι αγομυμη ἀθ. ΓΥΑΠα11}- 
1ταΐα δηΐτηὶ. ΟἿ. δα δᾶρ. 11. ὃ 1. 

5 σοσούτῳ) ΤΑρθυ] Βτοῦεοϊ σοσοῦτον ἀΔηΐ : 
ΒΘ] θη5 ἐπὶ σοῦτον οπὶ ϑίθρἢ. 5θς, οἵ 
ἘΟΙΒΚΙΟ Ῥσεοῦα]ϊ ν]σαΐο σούτῳ ; αποᾶ 46- 
ἔοπάρρας Ἐσποβ σοτηραγαίς Ἰοοῖς μαυὺᾷ 
ῬΙδπΘ 5᾽ ΠΉΠ]Π 1 ΡῈι5 Θὰ Ρ. νἱϊ. 1. οἱ 111. ἢ, 8. 

ἢ φὸν καιρὸν] Εἰχ Ψοβδίαῃμο 11. ΨΊΠαΟΌ. 
11. Ναξς, 1. ΕἸοτοηῖ. Εὺ. κόρον Ἠϊς οἱ 5θο- 
τίοπο βθαιοπῖθ ἔθτΠΟ ΓΘ ᾿πάπχὶς Εσποβεῖ, ΟἹ] 
τ ΟΠ Ζριπρ. 

ϊ ἰφυλάττετο) Μοκβίδπιβ ΕΓ. οατη ῬΔΡ 5, 
111, ἐφύλαττε. 

Κ ἀναπείθοντα] Οοἄοχ ϑΒέοθθὶ ρ. 161]. 
Τάοτι ϑιίοθεας Ὁ. 548. οα, Οφβπουῖ, ΟἸο- 
ΤΘΠη5 ΑἸοχ. ϑαοπηδί. 11. Ρ. 499, οἱ Ῥ]ι- 
τἀτοῆι5 Ὗο]. Ψ111. Ρ. 71. οα. [τοἰβκιὶ 
Βδης ξοστηδπι ἀράογιηΐς Ζοιηῖο ἵπ ἸοςΌτη 
ὙΠ] ΑΓΒ πείθοντα. 

Ἰ καὶ αὐφὸν] δια ροηῖθ, οἰϊατη εἰ ΠῸΣ 
ἹΠΟΠ οί ἃ ΜΟγοο. (ΑἸ ]π). Ἡ.. 1π 
ἈΡΟ]]. ν. 6. αὐτοὶ νῦν κασοχῆες ἀνακλίνεσθε 
πυλάων. ϑδῖς οιἰἶαπὶ 1ιαἴϊηῖ : ργοπίς 



ΤΠΒΕᾺΚ 1: ΟΑΡ. ΤΙ. 99 

“φ» 7 ᾽ 

κεφαλὰς καὶ ψυχὰς ταῦτ ἐφη εἶναι. Οὔέσθαι δ᾽ ἔφη 
4 »“ 

ἐπισκωπτῶν καὶ τὴν Κίρκην ὃς ποιεῖν, τοιούτοις πολλοῖς 
δειπνίζουσαν' τὸν δὲ ᾿Οδυσσέα ᾿ Ἑρμοῦ τε ὑποθημιοσύνη, ' καὶ 
αὐτὸν ἐγκρατῆ ὄντα, καὶ Ὁ ἀσὸσμόριβιαν τοῦ ὑπὲρ τὸν καιρὸν 
τῶν τοιούτων ἅπτεσθαι; διὰ ταῦτα " οὐδὲ γενέσθα; ὗν. 

Τοιαῦτα μὲν περὶ σούτων ἐπαιζεν ἁ ἅμα σπουδάζων 8 ἀφ- 
ροδισίων δὲ; παρήνει φῶν πωλῶν ἰσχυρῶς ἀπέχεσθαι" οὐ γὰρ 
Ἶ ῥάδιον εἰναι τῶν τοιούτων ἁπτόμενον σωφρονεῖν. ᾿Αλλὰ 

καὶ Κριτόξουλόν ποτε σὸν Κρίτωνος πυθόμενος, ὁ ὅτι ἐφίλησε 
τὸν ̓Αλκιξιάδου υἱὸν καλὸν ὄντα; παρόντος σοῦ Κριτοβούλου 
ἤρετο ἘΞενοφώντα". Εὐπέ μοι, ἔφη: ὦ ἘΞενοφῶν, οὐ σὺ Κριτό- 
ῦψα ἐνόμυιζες εἶναι τῶν σωφρονικῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἢ τῶν 

Ρ ϑ)ρασέων, καὶ τῶν προνοητικῶν μᾶλλον ἢ τῶν ἀνοήτων τε 

καὶ ῥιψοκινδύνων; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ ἘΞενοφῶν. Νὺν 
φοίνυν νόμιζε αὐτὸν βνιρβουῤγόναδν χε εἰναι καὶ λεωργό- 
τατον" οὗτος κἀν εἰς μωχαίρας κυξιστήσειες κν εἰς, πῦρ 
ἄλλοιτο. 

Αμπάν, 1. 11. 99. αγιΐηυιι5 ἴρ56 «ργοίτι5, Ὦ. 6. 
β1ἃ Βροῃΐίθ δὰ νυἱίϊα ρσόο νὶβ οἰϊδηη 91 πὸ 
ΤΩΔΡΊΞΕ70 ἱπηρτΌῦο. ΕΠ. 

Οἴγοος ροσιῖα τοὶ; 
Ωιίῶ 5ὲ σιν βοοὶϊς διμίίιι5. σιρίάιιδφιιε δὲ- 

ἐϊδ5οΐ, 
διειὸ αοπιῖπα πιογοίγιοθ ζμῖ5564 ἔμγρὶδ εἰ 

ΕΧΟΟΥ ὃ ; 

Υιχίβϑεὶ σαγυῖβ ἱγηρυμηάιι5, νοὶ αηιῖσα ζμΐο 
818. 

Ηοτ. Ἐρίβε. 110. 1. 11. 25, ,κ» 

τῇ ἀποσχόμενον τοῦ] Μυϊραίιπι σὸ Βτο- 
ἄκιι5, (ὐαϑία!ἴο, ϑίβρῃ. 566, οἵ ἘΓΏ Θϑα οοΥ- 
τοχοσπέ. -Εαραΐα (6 ΟἸγοο οβῦ τη Οαγ8- 
862 10. Χ. 

Ἡ οὐδὲ γενέσθαι] Θίοθεοιι5 οὐ γενέσθα, ἀαί. 
ο ἀφροδισίων δὲ] 1 πηι ]Πρσιιηῦ νυ]ρο περὶ, 

αιοά τ]Πὶ ἀθστιπὰ ν᾽ ἀθέιγ. 
Ρ ϑρασίων] Εἰχ τηαγρίης 5ίθρῃ. α]- 

ἄοης Ῥαγῖβ. ᾿ἴρτο 1,6 ἀοπϑὶ, ίπμάοΡ. 11, 
Ῥαγῖβ. 1. Ποὺ ΡΥδτα]Ι οαὐτῇ ΕὙΠΘΘΙΙΟ 
Ζευπα νυ]ρατὶ ἐραστῶν. ΜΙπαοῦ. 1. Πά- 
Ῥοὲ ὁράσεων. (Οοπέγα ΗΠΠάΘΡαγρ; σουτῖρο- 
Ῥαΐ δραστικῶν, Τί πποΡ δὰ Ῥμοῖδγ. Ρ. 102. 
ἀκρωτῶν, ΄αυϊάδτη ἀρ ΚἸτηβόποῖι ἀκολάσ- 
τῶν, ἘΌΒηΚοη ὑξριστῶν. ϑ801Π1σθὲ ΟμηΠο5 
ἴθι υἱγὶ ἄοοίί ϑρασέων ῃἰτπηῖ5. οχῖσιο νο] 

Καὶ τί δὴ, ἐφη ὁ ἘΞενοφῶν, ἰδὼν ποιοῦντα, 

Ῥίδπθ πὰ]}1]ο ἀἰβουπηΐηθ αἰ ἴουυθ σοπβοθδῃί 
ἃ ΒΘΟ]ΠΘΗΪ ῥιψοκίνδυνοο. Μεγατα Ἐπ Πη- 
ΚοπΙ ὑξρισσῶν 6558 ΔΙΙΘη ΠῚ ἃ ΤΘ σΘηϑιξ 
Ζϑαμῃρ, οἱ τϑοΐθ φυϊάθπη. ΤΙβου ΠΊΘη διι- 
ἴ6π1, 4φιοα Ζθιηθ Θχβοι!ρδὶῦ ἰηίου ϑρασὺν 
οἵ ῥιψοκίνδυνον, αποὰ ἴῃ πος Ῥουίο] π6- 
δἰθοία5, ἴῃ 1110 γβῸ ἄλογος ὁρμὴ 5Βροοίθξἔιγ, 
ΤΩΙΪΏΣ ναπὰμὰ δὲ σου θηἐ{πτὴ νἱ ρει. 
ὟΝ εἴβκ Ἰοοιπὶ [ἴα τοῆηρίε: σωφρονικῶν 
μᾶλλον ἢ σῶν ϑρασίων ἐρωσπῶν, καὶ σῶν Ἡλλξ 

νοητικῶν μᾶλλον ἢ σῶν -- ῥιψοκινδύνων ἂν- 

θρώπων. ΜΠΊΗΙ σογγοθοίίΐο Αποπυτὴὶ δρυᾶ 
ΘΠΠΒΟΠ ΘΓ ΟΥ̓ ΠΣΤ τη  Χῖτη6 Ρ]αοθί, ἡπα τὰ 
ϑομίΖίι5. ΠΟ ΒΟ] απ ΘυἀΠ ΠΟ. σΘΠΟΙΟ 
ΟΠΊΙΪ οὗ ΔΡΟΤΠΘΠΤΟΥΠ ΘΧΟΥ Παν]ΐ, 5θα ἴπ 
ἴρϑα οἰϊΐϊδτη Χοπορποπεὶβ ΟΥ̓ΔΓΙΟΠΘ Ροβυϊῇ: 
σωφρονικῶν ἀνθρώπων. μᾶλλον ἢ τῶν ἀνοήσων 

καὶ τῶν πρ. μ. ἢ τῶν θρασέων καὶ ῥ. [π- 
ῬΥΪΠγ15. ἔδοῖῦ πο Ἰοοι5 Το ϑ 615 ἃ ΥἱΤῸ 
ἀοοῖο Ἰαιιἀαίι5 ἴῃ ΟΥ. 6. Νά Ρ. 1383. 
10} γυναῖκες σωφρονέσσερωι ΟΡΡΟΠΙΙΠίιχ σαῖς 
ἀνοήτσοις. 

4 τε εἶναι] ΟΟΡυ]ατὰ οχ Ῥαγίβ. 1. δα αϊ- 
αΙ. λεουργότατον ἀοίποορβ μαροῖ οχ ἢ. 1. 
ῬοΟ]]χ {Π,| 154. δά πορίτα ἐὈυπ]ὰ οϑὲ 
οὐδ 1π βοῦν} ῬΙΌΠη. 85. 

τ εἰς μαχαίρας) Τὰ ϑγιηηροβῖο ϑαυμα- 
τουργὸς Ἰπατιοῖτιγ Ποὺ ἔδοῖοπθ. (ὐοίοχιηι 

Ἴ 

ΕΝ 

ν᾽ σῷ υμμδν 
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8 ταῦτα κατέγνωκας αὑτοῦ ; Οὐ γὰρ οὗτος; ἔφη; ἐτόλ- 

μησε σὸν ᾿Αλκιξιάδου υἱὸν φιλῆσαι; ὄγτα εὐπροσωπότατον. καὶ 

κι ἀρ νίρη ᾿Αλλ᾽ εἰ μέντοι, ἔφη ὃ ἘΞενοφῶν, φσοιοῦτόν ἔστι 

"ῥαψοκινδύνου ἔ ἔργον» κἀν ἐγὼ δοκῶ ῥῥοι σὸν αὐήρνῳ σοῦτον 

11 ὑπομεῖναι. Ὥ τλῆμον, ἐφη ὃ Σωκράτης, καὶ “τί ἂν οἴει 

νάκων καλὸν φιλήσας ; ἄρ᾽ οὐκ ἂν αὐτίκα μάλα δοῦλος 

ἃ μὲν εἶναι ἀντὶ ἐλευθέρου : : πολλὰ δὲ δαπανᾷν εἰς βλαξερὰς 
ἡδονάς ; πολλὴν δὲ ἀσχολίαν ἔχειν σοῦ ἐπιμεληθῆναί τινος 

καλοῦ κῳγαθοῦ ; ; σπουδάζειν δὲ ἀναγκασθῆναι ἐφ᾽ οἷς οὐδ᾽ 
12 ὧν μιαινόμιενος σπουδάσειεν; Ὦ Ἡράκλεις, οξφη ὁ ἘΞε- 

γοφῶν, ὡς δεινήν τῶ λέγεις δύναμιν τοῦ φιλήμόμννΣ εἶναι " 

Καὶ τοῦτο, ἔφη ὁ Σωχράτης, “αυμάξεις ; οὐκ ἔοίσθα, ἔφη, 

ὅτι τὼ φαλάγγια, οὐδ᾽ ὅ ἡμιωβξολιαῖα σὸ μέγεθος ὄντα, 
προσωψάμενα μόνον σῷ στόμωτι» σαῖς τε ὀδύναις ἐπιτρίδει 

τοὺς ἀνθρώπους, καὶ μιγὴρ φρονεῖν ἐξίστησι; Ναὶ μὰ Δί), 

ἔφη ὃ περ ἐνίησι γάῤ σι τὰ φαλάγγια κατὰ τὸ δῆγμα. 

181 Ὁ μωρὲ, ἢ ἐφή ὃ Σωκράτης, τοὺς δὲ καλοὺς οὐκ οἴει φι- 

λοῦντας ἐνιέναι σις 'ότι σὺ οὐχ, ὁρᾷς: : οὐκ, οἷσθ᾽ ὅτι τοῦτο τὸ 

“)ηρίον, ὃ ὃ καλοῦσι καλὸν καὶ ὡραῖον, φοσούτῳ δεινότερόν ὁ ἐστι 

τῶν φαλαγγίων, ὅσῳ ἐκεῖνο μὲν ἁψάμενα, σοῦτο δὲ οὐδ᾽ 
ς ͵7ὔ Τὴ ἢ ᾽ ὐαδϑ, ἐ -“ ῃ ν 4 Ἀ ΄, 

απτορνένον. ἐῶν {Τις ὥντο )εᾶται, εγιῆσί! τι καὶ πᾶανυ 
ο , 6 “ “ ΄, - " Σὲ Ε΄ ὁ 
προσω ἐν Τοιοῦτον» ὡστε μαίνεσθαι σοίειν 3 ἰσὼς ὧς κῶς οἱ 

Ἰοσατα πὰπο γοϑροχὶς ΟΠ υυβοβίομηιβ Τ᾿ 1, 
Ρ. 280. εἀ Βεπρά. οἱ ΖΞ ]ΐαπιιβ ἘΣ Ρ βίο 
16. δἀπποποπίθ ΕΒ ΠηΪκθηΐο. 

8 ταῦτα κατέγνωκας) ΜΝ ΟΒΒΙΔΠῚ5 11, σοι- 
αὗτα ἀαί. 

Ὁ ῥιψψοκινδύνου] Τία ὁχ Μοββίδπο 11. νὰ]- 
ϑαίατη ῥιψοκίνδυνον, φορὰ 46 ἔλοίο ἀϊοῖ ποῃ 
Ροίΐοϑί, οοιτοχῖὲ Ζθῃπε: δγοαϊ πὶ σὸ 
Ομ ὙΙμάοΌ. τ 

ο σί ἄν οἴει] Τί ϑισθαιβ Ρ. 401. οο- 
58 Πι5 1. οἱ ψίπάορ. 11. Απίθ Ζθυπίυση 
οΥαΐ σί ἄρ᾽ οἴ εἰ. 

ἀ μὲν εἶνα.] Τία βιοῦθτθιιθ, Βτγοάξιβ, Ῥα- 
τἶβ. 1. εἶνα, οππ πὶ ΕἸ 44. Ρτ. χυοά Ῥατγῖβ. 
οἱ Βίθρῇῃ, Ροϑι ἐλευθέρου γΘροδιοσχιπί, 

ς ἔφη ὁ Ἐενοφῶν)] Αγοοαίατη δαάϊαϊς 
Ἑάῖθο Ῥατγῖβ. 0 ὺ Ῥατὶβ. 1. οἱ. Βιίοθευβ. 

Γ οἵσήα, ἔφη} ΔΙιογατα νουραπα ϑιοθ- 
115 ΟΥΑ Εἰ. 

΄ ἡμιωξολιαῖα) Ζυπίπα οὐ ϑϑίοθεοιιθ 

ἡμιοξ. ἀδηί. Οοπηραγδίῖο ἔουπηδπη τοῖτ Δ πὶ 
οὐ ταϊπυιίαπα ἀΥροἷς Ἰηβθοεῖ, Οι}71}5 ὨδΕΠΤΔτΩα 
οἵ βρθοΐθῃι δοουγαίϊ ἀθῆ ἶγο πο Ἰϊσρί. 
Αἰᾶςσο δἴᾶπθα φάλαγξ αἰοϊζαΣ, ἃ 40 5 
ἀϊνθυβτιμη ΡΠ ΔΙ δηρ ατη ἱπι6] Πρ τγ, ἃ ἔοτ- 
τηδο 51} πιά ῖπθ ἀϊοίατη ἱπ ουρυθίδυὶ ορουῦ- 
ἰοῖ, ϑοῖο ΠΌΡΟΥ νἱππιστη ἀοοέιπη ἀθ σθηθῦθ 
ῬΒαϊδηρίοτγιμ ἰγδάθηΐθμη πὰπο Ἰοοιπὶ ὧδ 
ΒΡΕοῖο δία 65 σϑῃοσὶβ ἱπέρυρυθίδει πῈ 
6580, 504 νὰ πᾶ ΟἸΏΠΪ5 67115 ἀοοίσϊ μα. ὨἰΕΙ ΠΣ 
οοη]θοΐαγ. 

Ὦ σοῦ φρονεῖν] Φπὰπεῖπα σὸ φρονεῖν ἀδί. 
1 ἾὮ μωρὲ] ίοτο ἰθροῦθ ρίθηα βιιπὶ ἢξθς, 

4 βϑαιπιηίαγ, Ργϑθοῖριιθ 8, ἵπ ααῖθιι5 
ϑοοτγαῖοβ νοῦθα Ηοπηθυῖοα ΡῈ Ἰοοῦτη δά- 
Βίθυϊς. ὙΙά. 1], Π. 504. δὲ ὅ.80]. ἰπ 1. 
δῖ. 11Ἂὸ ϑοογαίθβ, αἱ ΜΡ» ἀϊοίαπαι οβί, 
ἔπαιζεν ἃ ἄμα σαουδάζων. 

ἰς ἔφη ὁ Σωκράτης} ΤΘΑΝ ΤαΝ οχ ϑίο- 
ὍδῸ τοϑεζοϊ Τθοπο]. 



ΒΕ 1. ΟΑΡ ΤΡ. 5) 

ἔρωτες τοξόται διὰ τοῦτο καλοῦνται, ὅτι κωὶ πρόσωθεν οἱ 

καλοὶ τιτρώσκουσιν. ᾿Αλλὼ συμβουλεύω σοι, ὦ ἘΞενοφῶν, 
ὁπότ᾽ ἂν ἴδης τινὰ καλὸν, φεύγειν προτροπάδην. σοὶ δὲ, ὦ 

ΚΚριτόξουλε, συμβουλεύω ἀπενιαυτίσαι" μόλις γὰρ ἂν 

ἴσως ἐν τοσούτῳ χρόνῳ τὸ δῆγμα ὑγιὴς γένοι.. Οὕτω δὴ 

καὶ ἀφροδισιάζειν 4“ τοὺς μὴ ἀσφαλῶς ἔχοντας πρὸς " ἀφρο- 
δίσια ῴετο χρῆναι πρὸς τοιαῦτα οἷα, μὴ πάνυ μὲν δεομένου 

τοῦ σώμνατος. οὐκ ἂν προσδέξαιτο ἥ ψυχὴ, δεομυένου δὲ, οὐκ 

ἂν πράγματα παρέχοι. Αὐτὸς δὲ πρὸς ταῦτα φανερὸς ἦν 
οὕτω παρεσκευασμένος, ὥστε ρῷον ἀπέχεσθαι τῶν καλλίσ- 

τῶν καὶ ὡραιοτάτων, ἢ οἱ ἄλλοι τῶν αἰσχίστων καὶ ἀωροτά- 
των. ἹΠερὶ μὲν δὴ βρώσεως καὶ πόσεως καὶ ἀφροδισίων 
οὕτω κατεσκευασμένος ἦν, καὶ ῴετο οὐδὲν ὧν ἧττον ἀρκούντως 
ἥδεσθαι τῶν πολλὰ ἐπὶ τούτοις πρωγμιατευομένων, λυπεῖσθαι 
δὲ πολὺ ἔλαττον. 

ΟΡ, ΤΥ. : 

ΏΕΟΒΘ Ε5ΘΕῈ ΑἸΤΟΕῈ ἨΟΜΙΝΙΒΌΒ ΟΟΝΒΘΌΓΕΒΕ, ΘΒΕΜΟΝΘΤΒΑΤΟΆ. 

ΕΠ δέ τινες Σωκράτην νομίζουσιν, (ὡς ἔνιοι γράφουσί τε 

1 ὅσ, σὺ] ϑίοθδθιιβ ὃ σὺ ἀαΐ, εἰ διιπί 4ὰ}Ϊ {υγρῖραθ5. Ηΐπο Παρ] 1ββῖσασβ ϑοογαίϊ5 δὺ- 
ὅτι Ὁ ὅστις ἀογνθηΐ ; τηδίθ. 

τῇ ἐών σις] ϑίοθειβ στὰ ΒΒ ββϑαυίοπο ἐὰν 
δέ τις ἀδί, ἀθἴποθρϑ Ν᾽ οββίδπυβ 1, ϑιάσεται 
μαρεί, ϑεάσησαι γο]6Π5 ἄδγθ. 

ἢ ἐνίησί “1 Επ ϑίορθο εἱ οἀϊΐομθ 
Ῥατῖβ. οὐτὰ ϑίθρῃ. 566. σνυϊσαίιτη τε, 
ογηϊϑθασα ἴπ ΨιηΠαΟΌ, 11. ὀογγοχῖς Ζεουπο. 

Ο πρόσωθεν] Τία οὐτὰ Ζυπῆπα οἱ 5ίο- 
Ῥδο Ζοιπθ ΨΏΪρΟ πόῤῥωθεν. 

Ρ μόλις] ϑίοθεθαβ. μόγις ---οὑγιὲς γένοιτο 
ἀαῖ; 5θαυθη5 ἂν Ψππίϊπᾶ οταϊίαί, 

Ω τοὺς μὴ ἀσφαλῶς] Μοροίαπις 1. σοὺς 

καὶ ἀσφαλῶς ἅαϊ. ἀοῖϊπάα ῥτο οἷα 1,6οη0]. 
τηδίοθαί ἵνα βοτίρίυστη: ρμοβίθα ΕἘΠ34, ργ. 
ἄδην μὴ πάνυ δεομένου μὲν----ιμὴ δεομένου, οὐκ 
ἄν, οἴο. 

γ ἀφροδίσια] Ἐδ5 γϑποσθθ, σοϊίι5. 50- 
ογαίθβ ἡ νϑητιῖ ᾿πσομ πο πϊ σοποοαϊῇ ςοη.-- 
Βασπιἀϊποτη οὐτὰ ρκπορίϊθι]15 νἱΠ]θ5 οἱ 

ἀἰίον Απαβέμθποβ ἴῃ ϑυτηροϑῖο Ε΄. 858. 18 
ἄς 586 ῥγοβίθίυγ : ἤν δέ ποτε καὶ ἀφροδισιά- 
σαι τὸ σῶμά μου δεηθῇ, οὕσω μοι πὸ παρὸν 
ἀρκεῖ, ὥσσε αἷς ἄν προσέλθω, ὑπερασπάζονσαί 
με, διὰ σὸ μηδένα ἄλλον αὐταῖς ἐθέλειν προσ- 
“ναι. ΑἸΙΌΪ ἀφροδίσια 5ιιηῦ διηδϑὶ νῈ] 
Δτηβ 5185, ψϑ]υτ βθού. 8. ἀφροδισίων καλῶν. 

(οοποτη. χἰϊ. 16, οἱ τῶν ἀφροδισίων δυσέρω-: 
σες. ϑαρογοβῦ ἴῃ νουθ5. Χ ΘΠπορΠοηΐ5 ἀὰ- 
τἰΕἴ65 νἱχ [Ὁ] πα. ἀφροδισιάξειν ΘΠΪπὶ «πρός 
φινα, ψ ] τὶ παιδικὰ, νἱχ 4101 ροϑι ατὰ τ6- 
ῬΟΥΪα5 ῬΥῸ Υϑγ γ0] οοηϑαθυμαϊ πθηλ ΠΔΌΘΙΘ 
ὙΘΠΘΓΪ5. ΟὙΠῚ Δ]16010. 

5 Οαρῖία απίθοθάθηϊ ἄοοθῦθ ἱπρΊθϑβιβ 
ογαῦ οπορμοι ϑοοίδίοση ἀ 150] Ρι1}15 βιὰ 15 
ΠΟῸΠ 50111}Π} ΒΟΥ ΟΉ 0115, 564 ΘΧΘΙΊΡΙ]Ο οἰΐατα 
ΤΩΔσΏΟΡΟΙΘ ΡΟ 886, Θυοά ΔΥσΌΓΠΘΗ-- 
ἔπη βθοίϊοπθ 5, δ: 1.9 ἀοχιρίατη ἀοβουῖ- 
(ῸΥ : ΠΙϑὶ ἀΐοας ΧΘῃορῃοηίομη ΡΟΥ (Ο(ΠΙΠΩ 

γμστ. 5 
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Ν ’ Ν ᾽ - 

καὶ λεγουσι αερὶ αὕτου " τεκμαιρόμενοι) " προτρέψασθαι 
μὲν ἀνθρώπους ἐ ἐπ᾿ ἀρετὴν κράτιστον γεγονέναι», προαγαγεῖν. 
Ἑ ἐπ αὐτὴν οὐχ ἱκανόν' σκεψάμενοι, μὴ μόνον ἃ ἐκεῖνος 
κολαστηρίου ἐνεκὼ τοὺς πάντ οἰορυένους εἰδέναι ἐρωτῶν 

ἤλεγχεν. ἀλλὰ καὶ ἃ λέγων συνημέρευε τοῖς σονδιωτρίξουσι, 

δοκιμιαζόντων, εἰ ἱκανὸς ἦν βελτίους ποιεῖν τοὺς συνόντας. 
Λέξω δὲ πρῶτον; ὦ ποτε αὐτοῦ ἤκουσα περὶ σοῦ δαιμονίου 
διαλιεγορνένου πρὸς ̓ Δριστόδημον “ τὸν Μικρὸν ἐπιμμιληνονοε. 
Καταμαθὼν γὰρ αὐτὸν οὔτε ϑύοντα τοῖς Θεοῖς, “ οὔτ᾽ εὐχό- 
μενον, οὔτε μαντικῇ χρώμενον, ἀλλὰ καὶ τῶν ποιούντων 
φσαῦτα ἐκήμγμολιαμονς Εἰπέ μοι, ἐφη, ὦ. ̓ Αριστόδημοε, ξ ἐστιν 
οὑστινας ᾿ ἀνθρώπων τεθαύμακας ἐπὶ σοφίᾳ: Ἔνψωγ᾽, ἔφη. 
Καὶ ὃς, λέξον ἡμῖν, ἔφη, τὰ ὀνόμνατα αὐτῶν. Ἐπὶ μὲν 
τοίνυν ἐπῶν ποιήσει “Ομηῆρον ἐ ἔγωγε μάλιστα τεθαύμωκα, ἐπὶ 
δὲ διθυράμ, ξῳ Μελανιππαίδην, ἐπὶ δὲ τραγῳδίᾳ Σοφοκλέα, 
ἐπὶ δὲ ἀνδριαντοποιΐᾳ Πολ ΜΩ͂Ν ἐπὶ δὲ ζωγραφίῳ Ζεῦξιν. 

6. ἸΠύτερά σοι δοκοῦσιν οἱ ἀπεργαζόμενοι εἴδωλα ἀφρονά τε 

[ω 

1Π1πα σαρυῦ Θχουηρ 5 νἱΐοο, ΓΠΟΥ ΤΠ, νἱοῖιιϑ5- 
46 ϑοογαίϊοὶ ροϑιεῖβ ΣῈ ΠῚ ῬΘΥάσοσο νοΪι- 
1586 : ἀρ πᾶρ δὰ βθυπο 95 ὑΥϑΏ511550θ. Ηἰἱἰς 
οσομίγα ΧΘΠΟΡΠοΟπ ρου! ΟΡ ΠΙΟΠΘΠῚ 
ΘΟΥ ΠῚ] ΟΡΡΌΡ ΠΟΥ οὐ χοίαΐασρ, 41 τεκβαι- 
ρόμενοι, 1 ε5ἴ, σοπηραγαί9 ἀἰδ]οσίβ οἱ βοὺ- 
ΤΟ Ὠθ115 οἴτὴ ΟΡ 515 Πα Ὀ 115, οἵ ἃ αἰβοῖ- 
ΡῬ.}15 δοογδίῖς τη} 15. ΒΟΥΒΟΥΙΡΕ5, δύσι - 
θαπς απ. ἀϊδριιϊαπάο ααϊάφπι ναϊαΐθ5θ 
αἰβοῖραϊοσ ἴῃ νιάτα νουϊίαιῖ8 δὲ νἱσίπεῖβ 1 - 
ἄμποοτο, ρογάμποογθ νοσο δὰ νἱσέπλθτη ᾿ρϑασγα 
ἀοοίγίπα ποῖ Ροΐιῖθδβθ. ϑθα τοΐυτῃ ἢ, 1. 
αὖ νόθα προτρέψασθαι, οἱ προαγαγεῖν ἐπ᾿ 
ἀρεσὴν οστορσίο οὐ πθϊοθ Π]υβίγας ἰοοιιβ 
ΠΙδ]οσὶ ἰηΐοσ Ῥ]διομΐοοσ. ροθ]οδεϊ, ταδὶ 
ΟἸΠΟΡΒοα Ρ- 285. δίς ἀο ϑοογαίρ Ρχοῆιε- 
ΤῸΪ : νομίσας σὲ τὸ μὲν προτρέπειν εἰς ἀρετῆς 

ἐπιμέλειαν κάλλιστ᾽ ἀνθρώπων δρᾷν, δυοῖν δὲ 
ϑάςερον ἢ ἢ πσοσοῦτον μόνον δύνασθαι, μακρότε-. 

ρον Σ᾽ οὐδὲν ----- δυοῖν δὲ  ϑάτερον ἢ ἢ οὐκ εἰδέναι 
σὲ ἢ οὐκ ἐθέλειν αὐτῆς ἐμοὶ κοινωνεῖν. οἴ ἢ. 
186. μὴ μὲν γὰρ προτετραμιμένῳ σὲ ἀνέφώπῳ 
ἄξιον εἶναι ποῦ παντὸς φήσω, περοτεσραμμένῳ 
δὲ σχεδὸν καὶ ἐμπόδιον τοῦ «Τοὺς πσέλος ἀρετῆς 
ἐλθόντα εὐδαίμονα γενέσθαι. Ἦοβ5 φοβάθῃι 
ῬΒΠΟΘορμο5. Ῥ]ασοθιι5 Ορογυτη ΤΟΥ] ]- 
τὰ ]. Ρ. 157. οἄ, Ἡυΐίοῃ φοὺς σροτρε- 

πομένους νοοαΐ διδάσκοντας δὲ μηδὲν μηδὲ 
ὑποσιθεμένους" ὅμοιοι γάρ εἶσι τοῖς τοὺς «λύχ- 

νους προμύτπουσιν ἔλαιον δὲ μὴ ἐγχέουσιν, 
ὉὈ] γϑοίθ Ἠ οἰβίκα προβύουσι σοΥτρτ, 

8 σεχμαιρόμενοι)] ΨοΥθατα ὙΥ οἰβκῖο πηὸ- 
Υἶτο βιβρθοίιη, φαιοῃΐατῃ οοσητηοάε ἱπέθυ- 
ῬΙοίαυ, ΠῸΠ ἰἰσοῖ, Ἐοτίθ σοῖρθα αἰϊχαοίς 
ἀοίποορβ οχοϊάουπε ἴπ φαπμάρτη βοπίρη- 
τἰάτα σοησγιθηίία, 4ιδπι θα ΊΘη5. τηρτη- 
ὈΓΌΓΩ σκεψάμενοι ---- ἤλεγχεν τράάϊε, 

Ὀ προτρέψασθαι --- κράτιστον γεγονέναι» 
προαγαγεῖν δ᾽ --- οὐχ; ἱκανόν] 1. 6, ϑοογαίθηυ 
ἐἰϊο 5 ἴγι δένιαζιηιν υἱγίιιἐϊς ἱπισογιίθν ρμοίτιῖ556, 
δο αὐ δαῃὰὶ {ἰος ἀδάπισογε γογὶ ἵέθην ροΐιι- 
8586. δ (6 Υγ6 ργοίαγο Οἴσοτο θ. Οταί. 
1. 80. ϑδϑώ ργοζδοίο ϑἐμμάϊα γυὶλὶϊ ρτοσιιιὲ 
Ῥεγυορηϊογαϊ αἰΐψιιο, τιϊδὶ ἐμαὶ, φιιοὰ 05) φίο 
ἐιίοηάας, ἔεταὲὶ ἀφαἀμοαΐφιιο, φοβ ον δ. Ἃ, 

ς κολαστηρίου) Τϊαϊορὸϑβ ἐ ἐριστικοὺς ῬΙὰ- 

τοηΐβ δ ἰοσαμιηῖθ αἰβοϊ ρα ϊογασα ϑοογδιῖβ 
ἰῃιο! ρου υἱάθιιγ, ὉὉΪ ΘοΟρ ϊβίδσιι Π 8Γ- 
δυκίαθ. ἀϊϑραΐαπάο ϑοογαῖοϑ γράδυρ, 

ἃ τὸν Μικρὸν] Θίοπι Ῥ]αῖο ἴπ ϑντηροβίο 
ΠΟΠΊΪ Πα, αϑϑι ἀνα ΘΟΟΓαΙ5 δια τουθπ,, οἱ 
ΠΟΙ ΠΘμὴ διιβέου πη, ρασὺ Δίοο Ογάα- 
ἴθοπδο οὐϊαπάυπι. 

6 οὔτ᾽ εὐχόμενον) ΜυΪρο ογαῦ δηΐο ΕἘτ- 
Ὠρϑί τι μηχανώμενον, πὰρ ϑιθρμαπι5 
οομ)ϊοίθμ 0 μήτ᾽ εὐχόμενον, τροῖ5 ΤΠ θοη- 
Οανῖιιβ οὔσ᾽ εὐχόμενον οἴἴξοῖ., ΨΊΠΔΟΡ. 
Τὰρου 11. κὴ μαχόμενον ἀαΐ, νουθιιπλ οτ- 
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καὶ ἀκίνητα ἀξιοθαυμαστότεροι εἰναι», ἢ οἱ ζῶα ἢ ἐμφρονά, ΤΕ 

καὶ ἐνεργᾶ» Πολὺ, γῇ νυξὶ οἱ ζῶα; εἰπερ γε μὴ τύχῃ 
τοὶ; ἀλλὰ ὑπὸ γνώμης ταῦτα " γεγένηται. Τῶν δὲ ἀἁ ἀτεκ- 

μάρτως ἐχόντων ὅτου ἕνεκά ἐστι» καὶ σῶν φανερώς ἐπ᾿ 
ὠφελείᾳ ὀντῶν». πότερα τύχης καὶ ἀπμοΝ γνώμης ἔργα 

κρίνεις: Πρέπει μὲν σὰ ἐπ᾿ ΡΘΌΡΝ γενόμενα γνώμης 

εἶναι. ἔργα. Οὐκοῦν δοκεῖ σοι Ἐὸ εξ ἀρχῆς ποιῶν ἀνθρώ- 5 

ποὺς ἐπ ὠφελείῳ προσθεῖναι αὐτοῖς, δ ὧν αἰσθάνονται; 

ὑκαστα, ὀφθαλμοὺς μὲν; ὥσθ᾽ ὁρῶν τὰ ὁρατὰ, ὥτω δὲ, ὥστ᾽ 
ἀκούειν τὰ ἀκουστά : : ὀσμῶν γε μὴν, εἶ μὴ βῖνες ' προσετέ- 
θησαν, τί ἂν ὑμῖν ὄφελος ἦν; τ σίς δ᾽ ἂν αἴσθησις ἤν 

γλυκέων καὶ δριρμων καὶ πᾶντων τῶν διὼ στόματος ἥδεων, 

εἰ μὴ γλῶττα τούτων γνώμων ἀμ ρρν Πρὸς δὲ τού- 
τοῖς, οὐ δοκεῖ σοι κοὶ τόδε προνοίας ̓ ἔργῳ ῥοιπέναι; σὺ» ἐπεὶ 

ἀσθενὴς μέν ἐστιν ἡ ὄψις; βλεφάροις αὐτὴν νυρώσαι, “ 
ὅταν "μὲν αὐτῇ χρῆσθαί τι δέη, ἀναπετάννυται, ἐν δὲ τῷ 

ὕπνῳ συγκλείεται; ὡς δ᾽ ἂν μηδὲ ἀ ἄνεμοι βλάπκπτωσιν, Ρ ἡθμὸν 

ἃ, 

ὭΪΏΠΟ οἶς Μοββϑίαπις 1. οὑτὰ 410 ἔδ- 
αἷσης Εὐποϑεῖ, ἈΠ Κοη οἱ Ζρϑιῃθ, {1451 
μηχανώμενον 510 φἼοεδα νϑυθουιτη μαντικῇ 
χρώμενον ῬΘΙΓ ΟΟΙΩΡΟΠαϊπτη βου Ρ(ΟΥΊΤη. 
Ῥροβασῖο εἴασα ογΐϑ. Ψψοση Χομο- 
Ῥῇοπ ἴηϊο φυϊάθηη σΔρ 15 1. βαςέ. 2. σϑὶ1- 
ϑἰοποιη ϑ'οοσαῖῖβ τη ῃ οη 6 5ΔΟΥ ΒΠΟΪΟΥΊΙΤ, 
δὲ τιβὶ μαντικῆς σΟΙΙΡΓΘΠ Πα ; 5ρα 1άθτι 
ΟΔΡ. 111, ϑθοί, 9. ῬυΠγι ΠΏ ΡΥΘσΘβ, ἀἄθὶπάθ 
βδουιῆοῖα ἀ115 ΟὈ]αία, ἀθ πη 4116 τ|51}1π| μαντι- 
κῇς απ] σάτα ΡΥϑορ 5 τα] ρίοπί5 ϑοογδ- 
τίοδα ραγέβϑ σοσῃγηθιηουαί, 

ἔ ἀνθρώπων] ΨΦυπᾶπα ἀνθρώπους. ΜΕε]αΑ- 

πἰρρίάθ5 ἔπιε Οὐϊτοηῖς Π]1π|5, ΝΜ 6} 1π5 : σ6]1- 
ἥπὰ Ποιηῖηδ ΠΪΠγ15 ϑηΐ ποία, 4υάτα τὖ 115 
ἱτηγη οΥΥ] ᾿ἰΙοθδέ, 

δ Πότερα) Ῥατῖ5. 1. πότεροι ---- εἴσιν ῆ. 
ἢ γεγίνηται] Ηδης ϑέθρῃδῃϊ σοπ]θοξα- 

γάτη νυ]σαΐο γένηται 5 05{Π{π|10 οἸ τη ὙΥ 6]510 

Ζευπρ, ας, 1. οὐ ΕἸογοπί, Ἐὰ. γίνεται 
ἀληΐ. 

Ϊ γενόμενα} 1τὰ οὐτὰ οβοίαπο [ἰΌγὸ 
ΕἘγποϑίῖ. γιγνόμενα οΥαΐ ἀπίθ θτὰ τιΐ ἴῃ 
γα ῖιίς, 1. οὐ Ἐ]ογοπί 5. ογΡ115. 

Κ ὁ ἐξ ἀρχῆς] Ατιου]ατη οχ ϑίθρῃ. 566. 
οπβίαπο 1. εὐ Ῥατγῖβ. 1. δὐάϊάϊε Εγποβίὶ. 
Τη δᾶς αἴάσιιο Βα βγη οαϊ ἀϊθραξαίίοης ἀΐρ- 
ηἰία45 εἴ ργαβίαμεϊα ΡὨΠοβορμῖω ϑοογαίϊοδο 
βροοίατί ροΐεϑί. Οὕτω οηΐπὶ νοίοσος μ}}1- 

ἸΟΞΟΡῊΪ Ῥῃγϑῖσθϑ βέμαϊο ὁσοιρϑίϊ σΟΥΡΟΥῚ5 
Βυτηδηὶ Δ Ότ σάτα Ἔχ ]σατα νο]θρδηΐ : ο]6- 
τηθπίβ πουαϊπαραμπί, 4Ε]0115 ΘΟΥΡ5. Βυτηδ- 
ΠΏ. ΠΟΙΏΡΟΙΪΓΙΥ, δίαθ οχ ΘΟ γΔΥΙα 
τηϊχίϊοπθ σϑϊοπθη 5] στ] ἀγα ῬΔΥΓ ΠῚ 
ΓΑΌΥΙοΘ οὐ πδέισθο τϑροίθραπί, (οηίτα 
ΓΑΙ σδτ Ἰρϑάστη ραγίζιπη οὐ ἔστη ΘΩΠῚ, 
4185 Ῥατίαβ βἰπρι]δθ οὖ φοῦρὰβ οταηθ δὰ 
᾿ι5115 ΠΘΟΘβϑδτῖοθ Υἱ{ξ8 δαϊζοτηροῦδί 1Τηΐ61}1- 
ΒΘ Ασα π16 ὈΥΪΠῚΪ οὐθαίουβ ἸΠΡΥΪτη5 ἀθ- 
τηοηϑβίγαΐ, ἱπίοΥρυθίαΥἹ οὐ θραηί, ῬῬτ- 
ΤΩΛΙ5. [αΏ6 η ΠΆΠΟ ΥΑί ΠΟ δἰ 556. ΠΟῚ 
ΘΟΠ51110 ἰΔΙΏΘῃ τη σῚ5 4 Δ ΠΩ 8 Υ6 'ρ58 οοδο- 
τὰ5 ἀϊοϊίαγ Τ)ειηοογϊ5, δηδίοσωϊτθ Ρ61]- 
εἰϑϑίτηιιβ. ΑΔ ϑοογαίθ νθοῦῸ πᾶπο Υϑ[ΟΠΘΙῚ 
ἸΏΡΥΪτηἶβ ΘΧΟΌ]ατη οὐ δηθαιδτη ΡὨΪ]]οβο- 
ῬΠΔΠΙ τηρϑίποάϊιτα ἀοϑοῦὶ σορίατα ἔϊπ|556. 
δηποίαξ ἴῃ ᾿ἰργο ῥσπο ἀθ Ῥαυτ. σ8Ρ. 1. 
Αὐϊϑβέοίθθϑ,ρ οὐ]β ΠΡΥΪ Παδίιοῦ ΟΡΥΘΡῚΙ 
τοί ἴῃ ἢος δύρατηθπΐο δχρ]οαπάο νογβδη- 
[υΓ. 

] προσετέθησαν) Τα οὐτὰ ϑίθρῃ, 560. οἵ 
οββίαπο 1. Εποϑίῖ ὑγῸ σροετ. 

τὰ τίς δ᾽ ἂν} ΕΛ, ρζ. εὐ Ῥατγίβ. τί δ᾽ ἄν 

ϑϑδν σάντων διὰ, στόματος. 

τι ἔργῳ] Ηδπο 1 ΘΟΠΟΪΑνἹ σΟΥΓΘο ΟΠ οσα 
ΡΙῸ ἔργον φοπβττηδυιηΐ Εἰ α. ΡΥ- 1 ρου 
Ὑ' οβϑίδηιιβ αΐουααθ εἰ Ῥατίβ, 1. ἔργοις (αἱ 
ΨψίμαοΡ. 11. 
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βλεφαρίδας ἐμφῦσαι" δ φρῦσί τε ἀπογεισῶσαι ὃ τὰ ὑπὲρ 
τῶν ὀμμάτων, ὡς μηδ᾽ ὁ ἐπ τῆς κεφαλῆς ἱδρὼς κακουργῇ" τὸ 

δὲ τὴν ἀκοὴν δέχεσθαι μὲν πάσας φωνὰς, ἐμπίπλασθαι δὲ 
μήποτε" καὶ τοὺς μὲν πρόσθεν ὀδόντας πᾶσι ζώοις οἵους 

τέμνειν εἶναι; τοὺς δὲ γομφίους οἷους παρὰ τούτων δεξαμένους 

λεαίνειν" καὶ “ στόμνω μὲν, δὲ οὗ ὧν ἐπιθυμεῖ τὰ ζῶα εἰσπέρμυ- 

πέτῶι, πλησίον ὀφθαλρυῶν καὶ ῥινῶν καταθεῖναι" ἐπεὶ δὲ τὰ 
ἀποχωροῦντα δυσχερῆ; ἀποστρέψαι ἃ τοὺς τούτων ὀχετοὺς, 

καὶ ἀπενεγκεῖν, ἣ δυνατὸν “προσωτάτω, ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων' 

σαῦτα οὕτω προνοητικὼς πεπραγμένα, ἀπορεῖς, πότερα τύχης 

ἢ. γνώμης ἔργα ἐστίν; Οὐ μὰ σὸν Δί᾽, ἔφη; ἀλλ᾿ οὕτω 

γε, σκοπουμένῳ πάνυ ἔοικε ταῦτα σοφοῦ τινὸς δημιουργοῦ. 

καὶ φιλοζώου τεχνῆμιατι. Τὸ δὲ ἐμφῦσαι, μὲν ἔρωτα. ὅ τῆς 

τεκνοποιίας, ἐμφῦσαι δὲ ταῖς γειναμυέναις ἔρωτα σοῦ ἐκτρέ- 

Φειν, τοῖς δὲ τραφεῖσι μέγιστον μὲν πόθον τοῦ ζῆν, μέγιστον 

δὲ Φόδον σοῦ ανάτου ;" 

ο ὥ, ὅταν] Ῥατῖβ. 1. καὶ ὅσαν----δέοι, ἀνα- 
πετάννυσθαι---οσυγκλείεσθαι ὡς δὲ μηδ᾽ ἄνεμοι. 

Ῥ ἡθμὸν] ῬἙαΙο Ῥαγῖβ, οὐ Τάθου 1,εἰ- 
ἀθηβὶς ἐσθμόν. ὥρισται ση δροσιὰ νοοᾶ- 
θυ]ο δαἀάϊάϊς Ῥὰγποϑεὶ δυοίουϊ ταί σοῃἔϑιιβ 
ΘΟΒΟΙΙοσατι ΑΡΟΙ Ομ ἩΠοαΐ: δὲ Γηβουὶρ- 
εἰοηἷ5 ϑίρθθ. ἘΕἰχ ἰοοὸ ΟἸοοιοπῖβ ἀθ Ν. 
Ὁ). 11. 57. αἰϊαπάθ {γΓλῃϑ]αΐο αιᾶπῃ οχ ἢ. ]. 
Ψιοϊουῖα5 αν, 1 οοΐ. χχῖν. 15. ἡθμὸν ἴῃ 
ϑρίγπον, ῬΙ]ΟΥασ. γ] ] τ, τοτιίαυὶ νοΐ : 
τΘπηθθ., {Π{γυτη 6 τιδῖιπη, 6011 οὐ νδὶ!!, 
ῬΑΙρο Υ ΥΌΤΩ ΡΠ Ργεϑίαυθ ροβϑιηῦ: ἢϊς 
γΟΙΟ ΘΟ τι515 Ὀγεοουθηάιι5 οϑῦ ῬΥορίοχ 
νοπίοσγιτη δ ἀϊέδη} τηθπείοηθτη, ααϊ ραΪϊνθ- 
γρὴ οἵ ἔδϑίιιοαβ οου 5 ἱπρθύοσο ἴδοι] οἱ 
ΠΟΘΟΙῸ ἴδ Ροβϑθηΐ, ΠΙδὶ ΡΠ βαἀαϊῖ ἀγοθ- 
γοηΐ, δὲ ῬΡΌΪ νουθιη οἴμπὶ τα 15 ϑοϊαυῖθι5 ἰη- 
βθδίσμη πυδεῖ Ῥοσοοϊαγοηΐ. 

ἃ ὀφρῦσί σε] ἄφαμπο δὲ τρδ]οθαῖ, ΠΘβοἷο 
αιὰ ἀρ οαυδα: ἀσογεισῶσαι τὰ ὑπὲρ σ. ὁ 
οϑὲ διερεγοῖία δε σργιγιαϊογιίην ἡνοίϊο ῥγοριὶ- 
γ167}8 υοἱτεϊί. 

Ὁ σὰ ὑπὲρ τῶν ὀμμάσων) ΟἸἴςοτο, ἢ, ]. 
νους: διεερογίογτα, βδιιρογοὶβις οδάιιοία, 58ι0- 
αογόην α σαρὶΐε δὲ α ξγροπίε ἀοἤιιεηΐθην τὰ- 
Ῥοίϊιενιι. ἩἩΠπς ΑΡιυ]οῖὰ Ηδθῖι, 1λ)οοίτ. 
ΡΙαι. 1. Ρ. 10. διρονγοϊἼογιηι 5606 5 ργώ- 
ηυμγεϊιιγιξ οστῖοδ, γ6 αἰδδι ρον ρῥγογμαὶ, φμοὰ 
ἐθη θα 5 υἱδίοποδ πιοϊἰοδῳῖιο μεγἐγδοῖ, θα, 

-- ̓Αμέλει καὶ ταῦτα ξοικε μη- 

χανήμασί τινος ζώα εἰνοιι βουλευσαμένου. Σὺ δὲ σαυτὸν 

 σσόμω μὲν] Ἐ αϊεῖο Ῥαγῖθ. μὲν ροϑὶ 
πλησίον ἰγαηδία 1, 

ἃ τοὺς σούτων] ῬατῖβΒ. 111. σοὺς «οιού- 
Τοὺς: 

6. προσωτάτω] ἘἙἸοτοπίίηιι9 ΓΡοΥ Α. 
οὐ 1 ΟΠρηΟ οαρ. Χχχὶϊ. αυὶΐ ἢ, 1. ἴδι- 

- ἀανὶδ, ἀαηΐ ποῤῥωτάτω. 
Ε΄ γνώμης) «υπίϊπα οπηῖβῖι, (ὑδβίδ]ῖο 

προνοίας. ΒῈΡΡΙον", 
5 τῆς πεκνοποιΐας) ΑΥοΌ] πη Οτηΐβὶς 

ΕἸογϑηΐί. Ο.ὔ 
ἢ ᾿Αμέλε, καὶ σαῦφτα) Νοίατη γτϑβροι- 

ἀοπεῖβ ρούβοηςο δ αἸάϊ, τηοποπέρ ὙΥ εἰβκῖο. 
ἷ ἔχειν, ἄλλοθι] γυϊεο ἱπίογβοσία υθυθα 

᾿Ἐρώσα γοῦν, καὶ ἀποκρινοῦμαι Ἶδτὴ ΟἸΐπὶ 
οἸηϊοὶς Βοβϑασῖο ἢ, 1]. νουΐθηβ, δὲ διιοΐοσο 
Ἐυβηκοηῖο ἀαπηηανῖς Εγποϑεῖ, ὰ] αἰτο- 
ταπὰ Οἰΐαπ φρόνιμον ἔτ! ρ΄ τΘρθεϊτι πὶ 6856 
8 ᾿ἰργατίο οθηβαϊ, Ῥυηὰβ ΟΠ 2115 
οἦθοῖς νοῦθα βθηϊθηζίατη ἱπορίθ αἰν! θπίῖϊα, 
4085 ἰάτιθη Ζθαπῖιιβ ἃ Ραάογρ Ατϊβιοάθηι 
Ρτοΐθοία Ρυϊαθαῖ, αυδδὶ 18 δοκῶ ἐμαυτὸν 
φρόνιμόν τι ἔχειν τοϑροηάογο ΘΓ Ϊσβοί, 
Ἰδοιῖβ. Ἰάθπι αἰΐθυιιπὶ φρόνιμον ἀοοπαϊε, 
αυοά «Ψιυπίίπα ἱπ φρονίμους, ῬαγῖΞ. ΕΜ. 
οὐτὰ {ἴθι ΕἸογοπί, [{0γ]8 ἴῃ φρόνιμος 
τηλίαν Ὁ, Ιἢ Ψαῖςο, 1. οἱ ΕἾον. 10, εϑί 
σαυτῷ δοκεῖς. 

Κ᾿ χαὶ ταῦτα] Ηδὸο καὶ ταῦτα ---- συνήρ' 
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φρόνιμιόν τι δοκεῖς ἐέχειν, ἄλλοθι δὲ οὐδαμοῦ οὐδὲν οἴει 
φρόνιμον εἴναν καὶ ταῦτα; εἰδὼς δ᾽ ὁτί γῆς σε μικρὸν μέρος 
ἐν τῷ σώματι, πολλῆς οὖσης ἔχεις» καὶ ὑγροῦ βραχὺ πολ-- 
λοῦ ὄντος, καὶ τῶν ἄλλων δήπου μεγάλων ὄντων ἑκάστου 
μικρὸν μέρος λαξόντι τὸ ἀὅμοι ' συνήρμοσταί σοι" νοῦν δὲ 
βμιόνον ἄρω τὰ οὐδαμοῦ ὄντα σε " εὐτυχῶς πως δοκεῖς συναρ-- 
πάσαι, καὶ “τἄδε σὰ ὑπερμεγέθη καὶ πλῆθος ἀπειρὼ δὲ 

ἀφροσύνην τινὰ οὕτως οἴει εὐτἄκτως ἔχειν: “Μὰ Δί᾿ 
οὗ γὰρ ὁρῶ "τοὺς κυρίους; ἄγσας τῶν ἐνθάδε “γιγνομένων 
τοὺς δημιουργούς. Οὐδὲ γὰρ " τὴν ἑαυτοῦ σύ γε ψυχὴν 
ὁρᾷς; ἢ τοῦ σώματος κὐῤίν ἐστίν" ὥστε κατά γε τοῦτο 
ἔξεστί σοι λέγειν, ὅτι ἡ οὐδὲν γνωρνῆ ἀλλὰ τύχῃ πάντα 

πράττεις. Καὶ ὁ ̓ Αριστόδημος, Οὔτοι, ἔφη, ἐγὼ, ὦ Σώ- 
ΧΟΨΕΙ. ὑπερορῶ τὸ δαιμόνιον, ἀλλ᾽ “ἐκεῖνο μεγαλοσρε- 

πέστερον ἡγεῦμανω; ἢ ὡς τῆς ἐμῆς σεραπείας προσδεῖσθαι. 
Οὐκοῦν, ἔφη, 

μοσσαί σοι ἵπι ῬΑΥΘΠΙΠ 65: αϊοία δοοῖρα, οἱ 
γοῦν δὲ μόνον, οἷο. οὕτα Ῥγεοοθἀθητθα5 σοπ- 
7υησο, Ἔτη. ϑ'θηβὰβ δυΐθμι ββῦ: ὕὐην 
οογριι8 ἐἰδὲ 65 υαγὴϊδ γεγιίην δἰθηιθγιίϊ8 Οογη-- 
»αοίμηνι 511, ποτα δαϊδίϊηνας τιθηέθην αἰϊ- 
φιαηι αἰυϊγιαην 68565), τεὐγιάδ εἰδὲ Ἡιθηι5 ἀονῖ- 
νεΐμγ. 8. δχρ]ϊοαὶ ϑοχίαβ Επηρ. δάν. 
Μδίμετα. Ρ. 826. οἀ, Αὐτοὶ]. Τοιοῦτος μὲν 
οὖν ὃ τοῦ Ξενοφώνσύς ἐστι λόγος, δύναμίν Τε 

ἐπαγωγικὴν ἔχων καὶ τοιαύτην" γῆς πολλῆς 
οὔσης, ἐν σῷ κόσμῳ; μικρὸν μέρος ἔχεις, καὶ 

ὑγροῦ πολλοῦ ὄντος, μικρὸν μέρος ἔχεις, καὶ 
οὔ ἄρα πολλοῦ ὄντος ἐν τῷ κόσμῳ, μικρὸν 

μέρος ἔχεις. ἢ. 
1 συνήρμοσται)] Μαῖίο. 1. εὐ ΒἾοτ. Ἐ.. 

ἥρμοσται ἀδηί. 
τὰ οὐδαμοῦ ὄντα] ἵὐάίαγῦ οοάθτη 8Υριι- 

τηρηΐο Ρ]αΐο ἴῃ ῬΠΠ]οΡο 5θςοί. 16. Ρ- 54. 
οἂ, ἘἸΞΟΠοΥ : σὸ παρ ἡμῖν σῶμα ἀφ᾽ οὗ 
ψυχὴν φήσομεν ἔχειν: δῆλον ὅ ὅσι φήσομεν. 
Πόθεν λαβὸν, εἴπερ μὴ πό γε ποῦ παντὸς 
᾿σῶμα ἔμψυχον ὃν συγχίάνει, σαὐτά γε ἔχον 
τούτῳ καὶ ἔτι καλλίονα ; δῆλον ὡς οὐδαμόθεν 
ἄλλοθεν. 

πὶ εὐτυχῶς πως} ϑοχίιι5 Ετηρίτίσιιβ δάν. 
Μαίμοτη. Ρ. 579. σόθεν οχ ἢ. 1. Ἰαυᾶαί 
Ῥτοθδίασα Τ)ανβϑῖο δὰ ΟἸοοσοποα ἄθ Ν. 
Ὦ. ἴ, 6. αᾳυαοῖ ΟἸοοῖο ἰὰ Θχρυθββουίί, 
[τὰ νοῦο Οἴσοτο: ὕὕσπιαε δηῖπυ ἤτιτο ποηιο 

Σόσῳ μεγαλοπρεπέστερον ἀξιοῖ σε σεραπεύειν, 
τοσούτῳ μᾶλλον Υ χαὶ τιμητέον αὐτό. Εὖ ἴσθι, ἔφη, ὅτι» 

ανγίριυυϊέ, “ὦ αἷὲ αριὰ Χοηορποηίοπν 80- 
οΥαΐε58. Ἰάρτα 111. 11. “12 εηῖην φιιονῖὲ 
αριιὰ Χοπορποπέθην δοογαίθ8, τηα6 αἨΐ- 
γυην αΥ̓ΤΙρμογηυι5, δὲ τομίζιι5 ζιον ἵὲ ἴηι 
μυάο. Τὰ δαῖϊο. 1. ἀφεβὶ εὐτυχῶς. 

Ο «ἄάδε πὰ] ἴτὰ Μαῖϊο. 1. Ψυϊσο τὰ 
ἀοφοῖαῖ. καὶ τὰ ὑπερμ- Μοββίαπιβ 1, Τη- 
6] ΠΠρσῖσαῦ μος ἀπίνοιβυτϊη, στὸ σῶν. Τηῆγα 
βοΐ. 17. τὴν ἐν σῷ παντὶ φρόνησιν ΑἸοΙί. 

Ῥ οὕτως οἴει] 1 οατα Μοβϑβίαηο 1. Ελ- 
ΘΒ, Ουτη πέρα ὡς οἴει Ἰασουθίμυ, 

4 Μὰ Δ] Δα νοῖθᾶ οὐδαμοῦ δὲ ἄλλοθι 
ΤΟΘΡΟΠϑιπ Ατβίοάθμηὶ γοίοσί Ζϑιιηθ : ρο- 
ταϊξ οὐδ δα τι νθυύβαση αι ΘΟ ΠΘ ΠῚ 1Ὸ- 
ΒΡΊΟΘΓΘ, Δ ΠΟ ΠΟΟ ὉΠΠΙΨΘΙΒΌ͵Η τηθπίρ 8]1-- 
αυὰ αἰνίπα οὖ σοηβι]ο Ῥγθϑίδηςοτο τερὶ 
οοηϑογοί ἢ 

ΤΥ σοὺς κυρίους] σπούσων ἸΠΙΘΥΒΟΥΪ νο] αι 
ὙΝ εἰβίκο, κυρίους ἀοΥΪΠΟ5 οἵ Τϑοίοσθθ, ΠΟΠ 
ΔαοίοΥο5, ᾿πίουργοίαίιιθ. ΘΘαΠΘη5 ' σοὺς 
δηΐα δημιουργοὺς οταϊε ῬΑΥ]5. [. 

5 σὴν ἕαυξοῦ) Μοββίδηιιβ 1. σεαυτοῦ 
οὐτὰ Ῥαγῖβ. 111. ΕἸογθπῖ. Α. Β. (Ὁ. σαυ- 
σοῦ Ναῖϊο. 1. οὐ ῬΑΥΐ5. 1. 

{ οὐδὲν γνώμῃ) 1ία οχ Μοθδίδῃο 1. ΡΙῸ 
οὐδὲ β8ογῖρϑι᾽ Ἐγποβεῖ, ααοα ἱπίουροβῖιο σὺ 
ἀοἴοπαϊ ρούῖεθθ τθοίθ οθηβαῖ ὙΥ̓ΟΙβ Κα, 

τι ἐκεῖνο] ἘΔ, ῥυϊγηάγιτη ἐκεῖνον σοΥγοχῖς 
Ῥαγῖβ. οἱ (954). 
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εἰ γομίζοιμι Θεοὺς ἀνθρώπων " σι φροντίζειν, οὔκ ἂν ἀμελοίην 

"Ἔπειτ᾽ οὐκ οἶει Φροντίξειν οἵ πρώτον μὲν μόνον 

τῶν ζώων ἄνθρωπον ὀρθὸν ὁ ἀνέστησαν" ἢ δὲ ὀρθότης καὶ σροο- 
"“Ὸ »"»“ "“ 7 Ἀ ἣν  Νἑἶ "- τΆ - Ομ 

ρᾷν πλεῖον ποιεῖ δύνασθαι; καὶ τὰ ὕπερθεν μᾶλλον “ ϑεᾶσθαι, 
καὶ ἧττον κακοπαθεῖν. καὶ ὁψιν καὶ ἀκοὴν καὶ στόμα 
ἃ 3 ,ὔ 3 "“ὖ Ά "7 ρος "»Ὡ᾿ ͵7] ΕῚ 

ὀεποίησαν", ἔπειτ τοῖς μὲν ἄλλοις ἑρπετοῖς πόδας ἐδω- 

κῶν, οἱ τὸ πορεύεσθαι ̓ βόνον παρέχουσιν" ἀνθρώπῳ δὲ χαὶ 

χεῖρας προσέθεσαν, αἱ τὰ πλεῖστα: οἷς εὐδαιμιονέστεροι 

ἐκείνων ἐσμὲν, ἐξεργάζονται" ᾿χαὶ μὴν γλῶττἄν γε πάντων 

σῶν ζώων ἐχόντων, μόνην τῆν τῶν ἀνθρώπων ἐποίησαν οἵαν, 
ἄλλοτε ἀλλαχῇ Ψαύουσαν τοῦ στόματος, ἀρθροῦν τε σὴν 

φωνὴν, καὶ σημαίνειν πᾶντα ἀλλήλοις ἃ βουλόμεθα : ες νᾶ Τὸ 

δὲ χαὶ τὰς τῶν ἀφροδισίων. ἡδονὰς τοῖς μὲν. ἄλλοις ξώοις 

δοῦναι περιγρώψαντας τοῦ ἔτους χρόνον; ἡμῖν δὲ συνεχῶς 

αὐτῶν. 

ΣΧ ὅσῳ μεγαλοπρεπέστερον) Μ᾽ νογ6 Ὑνγι- 
τοηΡδ ἢ δὰ ΡῬΙυτατοματη ὧδ 5. Ν᾿ . ν. 
956. φῬαγοῖρίασα. ὃν 500] ΠΡῚ Ροβίουϊουϊ 
νοοδθι]ο νοϊτῦ ῬΥΊΟΥΟ ἴῃ σοπίθηϊία, 8556}- 
τἰθπίθιη τὴ ΠΟ Παρϑί: Ποὺ νεῖ ἴῃ ἰοοο 
ἐφυΐάοπῃ ὃν ὨΘΟΘΘϑαΥΟ δἀἀθηάιπῃ ρμιΐο. 

Υ καὶ ἀρ Ανη ψὰῦ Ἐχ Μοββίαμπο 1. καὶ 

δαάϊαϊ: Ιἄθτὰ ἰαπῆθ ΠΠΡΘΡ τη8]6 σιμᾷν 
ΟΎΜΜΕΙ Βαθοί. 

Ζι Φροντίξειν) ΟἸλϊθϑιπι ἴῃ Ἐδά. ΡΥ. 

αὐδιάϊε Ῥαυϊβ. οὖ ϑίθρῃς. (Οδίρσιιπη μος 
Ιάδθτι βθοΐ, 14. ἐσιμελεῖσθαι αἀἰοϊίαγ, ἀπ 6 
Β΄ Π1] 1π|6]]}ΠρΊ ὰΓ ΑὐὙἸβιοαθγηιμα αἱ ΐαθ56 
Ὧ6 αὐγὰ Τοιτα ΠΌΤ. ΔΠΔΥΙ ΘΟΥΙΓ͵ΊΠΙΙΘ, 
4 δᾶ ϑἰησαϊος Ποιηΐϊηθα βρθοίδηξ, θδπ1- 
ατι6. ΠΟῊ Ῥοίιἶ586. ΠΘΟ π᾿ σΟΙΏΠΙΗηΪ ΟΠῚ- 
πατη Ποταϊητη Π6Ο ἴῃ νἱΐα 518 Δ ρ᾿ΠΟΒΟΟΙΟ, 
Θυς γοΙῸ Δρμΐης ἰταδιυπίιγ α« ϑοοζαΐο, 
τη ηἶτὴθ. Ουχᾶπι ῬΘΟΊΠ ΔΥΘ ΠῚ Ὑρυι πὶ ΠιΣηδ- 
ὨΔΥΠῚ ἃ (115 βυδοθρίατῃ δὲ ρϑβίδιη οια- 
ΡῬΙΟΡαηΐ, 5εά Ροτίαα ἀοοορηΐ Ποιηΐ Ποῖ 6586 
5 γΆ] 0 σεχνήμασι σοφοῦ τινος δημιουργοῦ 
καὶ φιλοζώον τὖ οϑὲ 56οί, 7. οὐ το] 118, 
ΔΆΪΠΔ ΑΙ ΠΡ15. ῬΥΈΘΟΘΙ]Πθγο παίμγα]θιι8 οοΥ- 
Ῥοτῖβ δύ δηΐγηὶ ΓΔ ο] 1 θι15, 

Ὀ σ'ρουρᾷν] “υπιῖπα πρὸς ὁρᾷν, πηᾶο 

( αβία], πρὸς τὸ ὁρᾷν. ἀοπάθ “πλεῖστον Ῥα- 
γἶ5. 17]. 

ς ϑιεᾶσθαι)] Μοββίαπιι 11. ϑεάσασθαι. 
ΜΜαρῖβ οσα]ογιηλ νο]ιρίαίθτη οχ ἀβϑρθοξι 
ΤΟΥῚΠῚ ΘῈ ΡΟΥ ΤΟΥ πὶ σαρίοπάδτη ϑρροίανϊξ, 
αυδπι τὸ Πουαΐποθ ἀθοσιπὶ ΘΟρ ΠΟ ΘΤα 
ΘΟ πα ἰπξθηΐος ΘΑΡΟΙΟ Ροββθηΐ, αι οϑέ. 
Οἱ πο ΟἸοογοπὶς ἀο Ν, 1). 11, 66. δοῖέ 

τς μος βἰαΐπατα δηξοοθάθηβ δὲ ᾿οηβθη θη5.. 
τηθηεῖο σοτητηοαοιιτη δὰ ΘΟΥΡῚΙ5 50] τη 
ῬΟΓΕ ΘΠ ΠΠΤη. 

ἃ ἐνεποίησαν) 1ὴ6 Ιοθοὸ εἴ ροϑῖπι δ᾽ ογὸ 
ΟΟΈ]ΟΥτ, δυτγίατη οὐ ΟΥβ Ἰοαμαΐ γνο]υῖββο 
διοίογοηι τοί υἱᾶϊε ὟΝ εἶβκθ, χυὶ νϑυεῖέ : 
αἰἴο ἴλην ἀ(α5 Οεειοϊέ, ἀα5 (ον, ἀν, Μιὰ 
δγ]αδθη, βοδίοιἰοί. (ἰαβῖαὶ]. στὸ στόμα ἐποίν. 
σῶᾶν- 

ς ἑρπεσοῖς] ῬΙῸ προξάτοις, Ῥοάδεῖ5 δηϊ- 
τη] θιι5. σϑηογαίπι ἀϊοίαπα ταΐγοσ, αιοὰ 
Ῥιηάατο οἱ ροδίϑ ουἶν5 σοποραϊτηι5. 

ἔ καὶ μὴν γλῶστάν γε] Ῥατῖ5. 1. καὶ 
μὴν καὶ γλ. ἀαί. (Οφέθυιμι τηδἾιι5 οτηπῖ- 
ΠΟ αὐ Ποῖατη ᾿ὰ σοοθ Πυσῆδπα σΟΠΒΡΙ ΟἸ ΕΣ : 
βορὰ Βὸσ οπγηΐα ΠΟ βα ἰϑίβοιμξ βου ΟΕ Ϊ 
ΘΧΡΙ Ιοαμο. ΑἸΙα5 ρϑιἰϑοὶ δὲ τηθσιϊτ οἱ 
ΒΙΠ}}]65 ανίσϊ ΒΘΠΟΠΘ ΠῚ ΠΙΙΏΣΠῚΙΠῚ 
ξου]Δηΐθ5 1Ππ ΠΟΤ ΠΟΙ ΘΙ Πι}115 Ὀ6Πο- 
ἢοῖ αὐἀϑυτηθημάα οϑβοηί, Ἡδιίοπὶβ ροίϊιις 
ἸῚῚ ΒΘ ΠΙεατ, δ ὈΘη6. της 181 
ΟἸἱπ) Αὐἱβίοίοὶ οβ ! 

8. Τὸ δὲ καὶ] ϑίθρβδῃιβ οατ ἱπίοιτο- 
Βαϊίοπο πῶς Ἰορὶ οἱ ἱπιο!]Πρσὶ πόσον ἐστὶ 
γ6] βἰθη]6 αυϊά νοϊοθαῖ. 1ωθοποίανῖιβ οί 
δέ σομ]]οϊοθαι βογθοπάυτη, αοᾷ ρῥἴδηο 
Θχῃ θοῦ οββίδηνβ 1. [Ι͂η συ]ρασὶ Ἰθοείοπο 
Ἐτμοβεῖ 8 Ξαροτίουῖριβ τοροίθθαϊς οὐκ οἴει 
προνοίας ἔργον εἶνα. Αυοά Ζριυπρ οοη1- 
Ρᾶγαὶ Ἰοοιπὶ ἱπῆτα ΤΥ]. 11, δ. αιιαϑὶ βἰπηῖ- 
Ἰρτὴ : αἷὲέ θηΐπὶ ἱπῇηϊίναση πονὶθβ ἴΐα 
τοροίῖ, ᾿πιο]!οοῖο τί δοκεῖ σοι, δι 5ΙΠΉ1Ὶ 
Δ΄αο δἀαϊαπηοπίο; ἵπ 6ὺ υἱἷσ ἀοοίιβ οἱ 
(Πὰν οὐ 8111 Ἰοοίογοση. 10 θῃΐτη 56- 



ΤΙΒΕΒ 1. ΟΑΡ, ΙΝ. 41 

μέχρι γήρως ταῦτας παρέχειν; . Οὐ τούνυν μόνον ἤρκεσε 14 

σῷ “εῷ τοῦ σώματος ἐπιμυεληθήναι; ἀλλ᾽ (ὅπερ μέ γιστόν 

ἐστι) παὶ τὴν ψυχὴν κρατίστην τῷ ὠνέῥώπῳ: κὸ ἐνέφυσε. 

τίνος γὰρ ἄλλου ζώου ψυχῆ πρώωτῶ μὲν σεῶν " σῶν τὰ μέ- 

γιστῶ καὶ κάλλιστα συνταξάντων ἤσθηται ὅτι εἰσί; τί δὲ 

Φῦλον Ἢ ἄλλο ἢ οἱ ἄνθρωποι Ὡεοὺν᾽ σεραπεύουσι: “ποία δὲ 
ψυχῇ τῆς ἀνθρωπίνης ἱ ἑκφκωνέῤα, προφυλάττεσθαι ἢ λιμὸν ἢ 

δίψος ἢ ἢ δέχ ἢ ϑάλπη, ἢ "νόσοις ἐπικουρῆσαι, ἤ βώμην 

ἀσκῆσαι; ἢ " προσμάθησιν ἐκπονῆσαι, ἢ, ὅσα ἂν ἀκούσῃ 
᾿ 

ἴδη ἢ ἢ μάθη, ἢ ἱκανωτέραω ἐστὶ διαμεμνῆσθαι; 

πάνυ σοι κωτἄδηλον, ὅτι ᾿ψάμα τὰ ἄλλα ζῶα, ὁ ὥσπερ “εοὶ 
4 οἱ ἄνθρωποι βιοτεύουσι, 
ψυχῇ «ρατιστεύοντες : οὔτε 
ἀνθρώπου δὲ γνωμν, ᾿δόνωτ᾽ ὦ 

ηὐΐδαγ σάνυ καὶ ταῦτα φιλάνόρωπα, καὶ 
σοῦσο προνοητικὸν, ὑπεροάλλει καὶ ποῦσο 

φιλανθρωπίᾳ, εἴ 5ἷς Ρ'υτα,. ΜΊΗΙ νϑῦρᾶ 
δἰ'αυαοῦ οχοϊάϊβθθ υἱἀθηίαγ; 41ὸ ἔδεοΐαπι 
πιὖ 5ααποηία Οὐ σοίνυν τηΐπιι5 οτὴ ἀπίθοθ- 
ἀθηξῖθιιβ πὰησ σοηργμδηί. ΨΙ146. οἐΐατη 
δὰ ΤᾺ Π|. 5. οὐ Αροϊορίε βθεΐ, 17. 

ἢ σαύτας1 Οὰὰ ΑἸαΐπα, Ῥατῖβ. οἕ 
Θίαρη. πος Φυπίπε, ψοβϑίδηι 11. οἱ 
Μιίμηα, ταῦτα ργθίυϊὶ : δἰίεγασα ργοθανῖξ 
Εγποϑί, Ζραπρ, ϑοῃ1Ζ. οἱ 4111. 

1 Οὐ σποΐνυν] Ἐπ δπίθοθαβμεθιιβ π|}}]} 
Ὦϊσ σοηβοαιϊίαγ; αδγ6 σοΐίνυν Υοοίθ 8085- 
Ρθοίαμα ἔπ Εγημοθίο, ἱπορί ἀρέἔθησιε 
Ζευμθ. οββίδηιιβ 1. οὖ σινος ἀδί, οὐδὲ 
μὴν δυΐ οὔσοι δὲ 5οΥρϑῖθθα ΧΟπορῃοηίοτα 
βιβριοδίαν ΘοΒ 2. 

Κ ἐνέφυσε] Μοβοίδπυβ 11, ἐνέφυσαν ἀδῖ: 
σοηΐγα Ρρᾷι]ο ροϑβί ϑεὸν, τὸν ---- συνπάξαντα 
- ἰστίν. ααοὰ δαυϊάθτη Ῥγεθίθυσθυα, 6 
ϑοογαῦθς ὨΪτηΐ8. ἱποοηβίδῃβ ᾿ΠΊοΥ ἀθατη οἱ 
ἄθοβ Πυοσίμαγο νυἱἀραίυγ. 

Ι σῶν τὰ μέγιστα καὶ κάλλιστα συντα- 
ξάντων)] Ηφο νετῦα ὄδοτητηοαϊι5 4 06556 
σοηβερδί Εὐγπαϑίῖ, αυΐα Πθο νἷπι 4] αυ18 1 
Βαθϑθαηΐ δρίδγα βθηίθηίΐς υπίνουβθ Αἵ 
Τροίθ δι}! ΠΕ οάΥ] ἀθουμσ ΠΟΌΪΟΠΘΠῚ, τς 60 
ΤΩΔΪΟΥ δηΐγηϊ αἰνίπαμη οὐδ Ο ποτ ΡεῚ- 
βρ᾽οἰθητ5. νἱ ἱπίθ!]Π!ρσαίαγ, Ἰθοίου ἔδει! 
56ηΕ ; οἱ ῬΙαίομοια [ορσαύτγα ΤΕ ἶργο Χ. Ρ. 
74. εἰναι σὰ μέγιστα καὶ κάλλιστα (6 
Βοο ἀν οΥΒῸ Ῥοϑβΐββθ δαἀπηοηι ὙΥ οἰ 5Ἰκο, 

τ ἄλλο ἢ οἱ --- ϑερασπεύουσι] γοΘ51 Δ η115 
11, ἄλλο ὡς ἄνθρωποι ογηϊδοῖΒ γΟΥΡΙ 5 ϑεοὺς 

τμκς καὶ τῷ ̓ φυϊβιλιεὶ καὶ τῇ 

6. βοὸς ἂν δ ἔχων σῶμ 

ὧν ϑρλυσὼ ἃ ἐξούλετο" οὐδ᾽ 

ϑεραπεύουσ. Φυπίίπα ἀληθεῖ ἄνθρωποι, 
φυοά Βγοάδοιιβ οοϊγοχιῦ: ἄλλο σι ἃ ἀνθρ. 
(ὐαβία!ο ἀλλ᾽ ἢ οἱ ἀνθρ. ὑπιάθ οἱ νυ]ρὸ 
ΟἸΠΙΘΘΌΤΩ ΓΘΟΘΡΙΣ ΖΘ.Π6., 

Η νόσοις] Ῥαγῖϑ. 1. νόσῳ ἀαί. 

Ο προσμάθησιν] Τία οὐτὰ (αΞια]. Ζθιιη6, 
οὔτ το] ας ΕΑ. πρὸς μάθησιν ἀδΥθηΐ. 
Μοσδθυ]ιτη ᾿ἰρβϑαση τ] αἰβρ!οθ, Θυθ 
σοηίγα Ζοιαπίατα αἰβρυΐίανις Ομ οΙ σῃ οι - 
56. δὰ Ῥοϊυρίυση 1. Ν]. ρΡ. 596. τηδῖο 
ρα ἰρβητη Ἰθρὶ, 51 αιῖβ ΟΡΙ Ομ Θὰ Υἱτὶ 
ἀοοίῖ ΘΟΡΠΟΒΟΘΥΘ ουρϊαΐ. 

Ρ παρὰ τὰ ἄλλα ζῶα,) Ηἰς ἸΙοοὰβ να]βῖ 

δὰ ἀουμοηβίγαηάυχη ἴπδπθηη 6556 ΤΒοτζα, 
ἹΜαριβιαὶ οὈβουνδίϊοῃθη, σὴν παρὰ οἰην 
αοσοιβαίζυο 46 Τπαρῖηναϊί5 ἐαγιέμην γαθιιδ, 
μουν ἱέδην ἀ6 αγυϊηναί5 οὶ. (Οοπέ, ΏοΥν]]}}. 
δα ΟΠΒατγῖῖ. ρ. 501. ἢ. 

ᾳ οἱ ἄνθρωποι] Αὐπου]ατ 6 Σ σοη͵θοίαγα 

ΗϊπἀορυγρῚ δαθοογαπὶ ργαθαπίς Ζαυ- 
Πῖο δὲ ργορδῃεῖρυς Εἰσπθϑίο οἱ ἘΪβομοῖο δ 
ῬΊαιοηῖβ. ΑΡΟο]. Ρ. 67. νἱτὶ ἀοοί!. 

τ φύσε) Ναΐυγα!! ΠΟΥΡΟΥΪ5. οἵ δηϊπγὶ 
ΡΥ ϑβίδηςῖα νοις Ὑοἰθκο, υὐ οἤδπιρογρί 
σΘηΒαγατα ΕΠ ϑύϊδμδτη, απ85 ἔτίσογα Ποὺ 
γούθιιτα βίδίαϊ. 

5. ἔχων) [π|0]]Πρ 6 σὶς ν6] ὁ ἄνθρωπος. 
ΘΙΠΊΪΘΒ. ΤΆ Π115 ΠαῦΘης δἰ πη1]65 ΠΙΏΔΉΪ5, 
ὨΘΩῸ6 ἰδιηθη ρᾶῖὰ ΟὉ ΤῸΠῚ ΠΟΙΏΪΩΙ ΡΑΥΘ5 
βαηΐ ρῥγιάρηςα, ἨἩρθοίθ ἰσίιν ϑοογαίθθ 
ΟΟΥ̓ΓΟΧΙΌ ΘΥΥΟΥΘτ ῬΥςοθρίουα Α ΠΑΧΑΡΌΥΘ, 
41 Πογηΐπθιὴ ῬΥΟΡΙΟΥ Ἐ511Π0} ΤΩΔΠΙΙΙΠΣ) 
ΓΘ Εἰβϑι πα στη οὐ Πἴ την ΔΏΪΓΩ ΘΙ Γι πλ, 6586 
αἀἰϊχοναί, διυςίοσ Ασϊϑίοίεϊς ὧἀθ Ῥαυε!ρῈ85 

Οὐ γὰρ 14 
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ὅσα χεῖρας ἔχει; ἄφρονα δ᾽ ἐστὶ, πλέον οὐδὲν ἔχει. σὺ ὃδὲ 
1563 ἀμφοτέρου σῶν πλείστου ϑσὼ τετυχηκὼς, οὐκ οἴει σοῦ 

δ εοὺς ἐπιμελεῖσθαι: ἀλλ᾽ 9 "ὅταν σί ποιήσωσι, νομυμεῖς αὐτοὺς 

σοῦ φροντίζειν; “ Ὅταν πέμυπωσιν (ὥσπερ, σοὶ φὴς πέμπειν 
αὐτοὺς.) συμβούλους, ὅ ὃ τι χρὴ ποιεῖν καὶ μὴ ποιεῖν. Ὅνταν 

δὲ ᾿Αθηναίοις, ἔφη, πυνθανομένοις. τι διὰ μαντικῆς, φράζωσιν, 
16 οὐ καὶ σοὶ δοκεῖς φράζειν αὐτούς; οὐδ᾽, ὁ ὅταν σοῖς “Ἕλλησι 

τέρατα πέῤποντες προσημαίνωσιν, οὐδ, ὅταν πᾶσιν ἀνθρώποις : 

ἀλλὰ μόνον σε ἐξαιροῦντες ἐν “ ἀμελείᾳ κατατίθενται ; 
Οὐδ, δ᾽ ὧν τοὺς ϑεοὺς τοῖς ἀνθρώποις δόξαν ἐμφῦσαι, ὡς 

ἱκανοί εἰσιν εὖ καὶ κακῶς ποιεῖν, εἰ μὴ δυνατοὶ ἦσαν; “ καὶ 

τοὺς ἀνθρώπους ἐξαπατωμένους σὸν πάντα χρόνον οὐδέποτ᾽ 

ἂν αἰσθέσθαι ; οὐχ᾽ ὑρᾷς » ὅτι τὰ πολυχρονιώτατα καὶ σοφώ- 

τατὰ τῶν ἀνθρωπίνων, ἢ πόλεις καὶ ξθνη, εοσεξέστατά 

ἔστιν, καὶ αἱ φρονιμώταται ἡλικίαι» “εῶν ἐπιμελέσταται: 

17 ᾿γαθὲ, ἔφη, κατάμαθε, ὅτι καὶ 8 ὁ σὸς νοῦς ἐγὼν τὸ σὸν 
σώμα, ὅπως βούλεται, βεταχιειρίξεται. Οἴεσθαι οὖν χρὴ 
καὶ τὴν ̓  ἐν σῷ παντὶ φρόνησιν. τὰ πάντα, ὅπως ἂν αὐτῇ ἡδὺ 

ἢ. οὕτω τίθεσθαι" ἵ καὶ. μῆ,. φσὸ σὸν μὲν δώμα δύνασθα; ἐπὶ 
πολλὰ στάδια ἐξικνεῖσθαι, τὸν δὲ τοῦ σεοῦ ὀφθαλμὸν ἀδύνα- 
σὸν εἰναι ἅμα πάντα ὁρᾷν' μηδὲ, τὴν σὴν μὲν ψυχὴν καὶ 

ΑἸΐτηα]. ΓΜ. 10. αυΐ οομίτα τποηθὲ ΟΡ 
ἘΝΌΣΩ γα οἶα Ποτηΐϊηὶ {556 ἁἀάαϊξα5 τηδ- 
Ὧϊι5. Αὐἱϑίοίθ!ῖβ Ἰοοστη ἐγαηϑία  Ρ]ι- 

ὥσπερ σὺ σοὶ φή:- ΨΜυϊσο οὐαὶ ὡσσερ σὺ 
φής. αὐδηα ΒΟΥ ρα Πι Ῥυ της οοΙτοχὶΐ 

βιιδάρηΐα ϑίθρμδῃο ΞΟ ΒΖ. 
δύο ἀθ ἔγαΐθυπο διηοῖθ, Ρ. 869. οά, 
Ποῖβκ. ΤΙάρπι ἀθ Ἐογίμηβ Ρ. 104. αἰΐαση 
Απαχασούθ Ἰοοη θα ἀθ τῷ δἴογί, βοά 
ΟΟΥΓΕΙΡ(͵η, 

ἃ ἀμφοτέρου] Ησος οτπὶ ΕἸ ποβίο Ζθιιπθ 
ῬΥδοία] Ὁ αἰτοτὶ ἀμφοτέρων, φαοα ἀαλ οἰιπὶ 
ΑἸάΐπα, ϑίθρῃ. [1}ἢ Ναῖϊς. 1. ἘΠογρηΐῖ. 
Α. Ὦ. Ῥαήεν ἀμφοτέρων σ'λείσπου ΟΥΩΪ5- 

50 τῶν 65. Μ|ΠΠῚ δηἰ πη τ ἴῃ Ρατίθϑ 5ἴο- 
Ῥμαπῖ πο] ηδγο ποὴ αἰ θου, 

Ὁ ὅταν «1] Ουϊὰ 1605 ἕδοοτθ νῖβ ἔτι 
οαυδα, ἀυδπάο ἀθτηυτη οὐ αυΐθιι5 ἄθο- 
ΤΌΠΙ ἴδοι5 οὐράθθ θὺὸ5 ΠΟ ΟΠΏΠΘΠΙ [ιΐ 
σαγαπ Δ] οἶσθα ἢ ΟὙἊθοϊβυηα τη 1ΠΠπδέγατξ 
Ἰοσα ἃ νἱτῖβ ἀοοιῖβ σοτηραγαΐα ἰηξα 11, ἴΪ- 
ὅ. Αἴθοποπι. 111. ὦ, Ρ]αίοπῖθ Ῥηφάοῃ. 
βραΐ. δ4. 

ς Ὅταν] Ῥατγῖβ. 1. ὅταν μὲν πέμπωσιν, 

ἃ ἀμελείᾳ κατατίθενται .] ΟΟμβοαὰΐ ἀ6- 
Ῥοθαΐῖ χαταςτίθεσθαι, 50 ναγϊαίυσ ογαδίϊο. 
τὐϑιτδῖῖβ. ἰδτῆθη τίθενται τηϊῃὶ νἱάθθαίογ 
6556. 

6 καὶ ποὺς ἀνδρώσου:) ΑὙἰου] τὰ ἀΘ τλθῸ 
δαάϊάϊ, αι αὔθθϑβθ Υἱχ ροββθ νἱἀθθαίῃγ. 

Γ πόλεις καὶ ἔθνη] Ἠδὸο ἄπο νοοδθι]α 
ΥΥ εἰϑβικῖο οὐ οἷ, αὰϊ ϑιγοιῃίδμαμη Εἰ ἀϊεῖο- 
ΠΟΠῚ ΟΟίΠε γϑοοχὶΐ, 8 σ]οββαίοσο ᾿ῃίου- 
Ροβίξᾳ νἱάθηῖυσ. Ἐδἰβαγη θηΐπτη 6556 οἷν]- 
ἰαΐθ5 δὲ σρηΐθα αἰ αταγπϊἑαίθ δὲ βαρ θμτία 
ΤΘθῖ15 Πα) Πἶβ8 ΟΥΠΠἶθι15 ΡὈγεβίατο, 80ο- 
οΥ̓αίοβ Αὐὶβιοάθτηο ουϊζατη ἀθοῦιπι ἄρΡτο- 
αΐθ σοί ἃ σΟΠβθηβιι οἵ δἰ Πρι] ΟΥΤῚ 
Βοιηϊημτη, δὲ ἘΠ ψΘΥΒΟσ τα ἴῃ σοπίθβ δέ 
οἰν!ταῖθ5. οηργοραίογιτη, ἵπ αυΐθιι5, 40 
4115. ἴδιο Ῥγουθοιϊου δὲ ρυπἀθητῖοῦ οβέ, 
60 πιᾶρσὶ5 δηϊμηστη δὰ ἀθούυμη οὐ]ίυπι 
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περὶ τῶν ἐνθάδε καὶ περὶ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἐν Σικελίᾳ δύνασ- 
θαι φροντίζειν, τὴν δὲ τοὺ “)εοῦ ,Φρόνησιν μὴ ἱκανὴν εἰναι ὥρμα 
πάντων ἐπιμελεῖσθαι. ἪΝν μέντοι, ὥσπερ ἀνθρώπους “ερα-- 

πεύων, γιγνώσκεις σοὺς ἐνδρδυγθαη ἐθέλοντας, καὶ χαριζό- 
μένος τοὺς ἀντιχιαιριζοριένους, καὶ " συμβουλευόμενος κατα- 
μανθάνεις τοὺς φρονίμους, οὕτω καὶ τῶν “)εῶν πεῖραν λαμιθᾶνης 

δ εραπεύων, εἶτι σοι γελήσουσι περὶ σῶν ἀδήλων ἀνθρόποις 

συμβουλεύειν, γνώσῃ σὺ σεῖον, ὅ ὅτι τοσοῦτον καὶ τοιοῦτόν ἐστιν, 
ὥσθ᾽ ὥρα πάντα ὁρᾷν, καὶ πάντα ἀκούειν, καὶ πανταχοῦ 

πορεϊνοιί» καὶ ἄμα πάντων ἱ ἐπιμελεῖσθαι. μὰ μοὶ μὲν οὖν 
- ͵ ᾽ ΄, δ ΄ γΝ7 ὼς ὦ» δὸς ο. ἰδ 

τοῦυτὼ λέγων οὐ μόονὸον τοὺς συνοντος ἐδόκει “ΟΙεῖν9 ΟσΟΤΕ ὑπὸ 
", «ἢ 7 

ΤΖΤων ἀνθρώπων 
ΠῚ :)»-» 5 Ἂ 60 -“ 8 7 Χ "δι 

ὁρωντο, ἀπέχεσθαι τῶν ἀνοσίων τε καὶ αϑίκων 
., ᾿ “"» 3 ᾿ Ἀ ε , ᾿] " ὍΝ 

καὶ αἰσγρὼν, ἀλλὰ καὶ ὑπότε ἐν ἐρηρμνίο 
οὐ δ ὅδ 

ξειξν9. ἐπεί περ 
ς ἣν Ν 3 “ ὥ Ἃ "» 

ἡγήσαιντο μηδὲν ἂν ποτε» ὧν πράττοιεν, “εοὺς διωλαθεῖν. 

ΘΟΑΡΥ. 

ΤΕΜΡΕΒΑΝΤΙΛ ΟΟΜΜΈΕΝΒΘΑΤΥΕ. 

Εἰ δὲ δὴ καὶ ἐγκράτεια, Ρ καλόν τε κῳγαθον ἀνδρὶ κτῆμά 

ἐστιν» ἐπισκεψώμεθα, 1 εἴ τι 

Βαροῦ ῬΥΟΡΘΠΘΌΓΙΩ : 5: ΠῚ] Π ΘΓ (110 σθη5 4]1- 
ηυ8 δὰϊ οἰνίϊαβ. εδὲ δηιᾳυΐοῦ εὖ ρδυγϊη] 
Ῥγυάρθηξία ραγέϊπι ᾿πϑεει 15 οἵ Ἰθρίθαβ σὉ]- 
ΤΟΥ οἵ ΡΟ "ΟΥ, 60 ΤΏΔ]ΟΥΘΙΩ οὐρα ἄθοβ 
τρνούθηΐίατα οὐαί ΡΌΡ]ΪοΟ οὐ ρτίναίο οβ- 
ἰοπαϊ, [}π 40ὰ 5θηίοηίῖα ΡΟΠΪΓΠΥ Ὠοχηϊ- 
ΘΠ, τοὖ Δηΐπηα] ϑ50οἶδ]6, 5 τ} δία ομτα 
4111|9 δὰ ϑοοϊοίδίθμη οἰνι]θη οΟΙϊΐ, στη]ίο 
τη ΔἸΟΥ65 ἱπ ΡΘΗ] νἶγο5. οἱ θβδοίιι5 οοηιπο- 
ι(ἰ5. σομδίθιι5 Θχβθῦοῦθ, Πυ8Π βθ)αποίιι5 
5 ησα!αγοτα ἀπ πὰ Ὑἱνῦ νἱΐατη. ΜΗ 114- 
α4υ6 νοσάθι]α πόλεις καὶ ἔθνη ΠΟΠ 5ο] υτα 
ΠΌΠ 5 ρογῆυα, 5θὰ σρηίγα Ὠροθϑϑαγία 6556 
υἱἀοπέωτ. 

δ ὁ σὸς νοῦς ἐνὼν} Πεῖβκα ὁ σοὶ τη δ] οθδί, 
Ἐγποϑιὶ νουθυτη ἐνὼν 5ιιϑρθοίιτη Παρ οθαΐ. 
ὕῦσχτησιο ἀοίεπαϊε Ἡϊπάοριγρ. ἐνὼν 1η- 
τογρτγοίασί ᾿Ιοθέὲ ψμαηιαίι Ἰγι68ί. ἐνὼν τὸ σῶ- 
μα ἀαϊ ΕἸοτεηΐί. Α. 

ἢ ἐν σῷ σπαντὴ}] Αὐοίοτο ΗΪπαορυγρίο 
οἱ ργϑθιῶςο ϑ'οῃ τ Ζίο ἁγίου] δα ἀϊαϊ. 

προὐξίξαζς λέγων εἰς αὐτῆν 

ἱ καὶ μὴ,] Πδροίο οἴεσθαι χρή. 
Κ συμθουλευόμενος) «πιπίῖπα συμξουλευο- 

μένους κασαριανθάνης. 4ΌΘ ΠῚ ΘΙΤΌΓΘΠΙ (ΟΥ- 
γοχι ( δβίδ!ο, αὖ 5βίαίίτα ἴῃ βοαιοδεϊθι5, 
ἸΡῚ ΕΠ4α. Ῥ΄. ἀαῃΐ λαρμιδάνεις ---- εἴ σοι σοὶ 
- ἄλλων ἀνθρώποις. ὩΌῚ Βτοάδιις Ροϑ- 

{γθυλυτη ἴῃ ἄλλων ἀνθρωπίνων ταυίαγ! νο- 
1010. 

] ἐπιμελεῖσθαι] Πεΐποθρβ νυϊρο δάποχ- 
ὍΤΩ αὐτοὺς, ν6] αἱ οϑί ἴῃ οβϑίαπο 1. οἵ 
ψίηδορ. 11, αὐσὸ, οὐχ Ν᾽ οϑϑίδῃο [1]. οχηϊ- 
510 ἘΥΠοϑί,. 

τὴ Ἐμοὶ μὲν οὖν] Ἐλ Ῥατΐ5. 1 ΊΡγῸ 1. οὖν 
δά αϊαϊ. 

Ὦ ὁρῷντο] ΑἸάϊηδ ὦ ὡρῶντο: 5: ΧΩ] ΠΈΘΥ ΤῸΓΘ 

ἘΠ14. γϑοθῃτουο 5 ΟΠ] ΠΘ65 ῬΥςίου ΘΒ Ζῖα-- 
ΠΆΩ, “8 ὁρῶντο 5Π6 Γοίδ 50} 5ουρίο ἀδηΐ. 

Ο εἶεν] Εογπιάτα εἴησαν ΕΧ ΟὈΒο ναί Οη6 
Ογατηχηδίϊοὶ ΘΔ ΟΥΤΉ ΔΉ ΠΘΗΒ8 Ἢ ἘυμΠη- 
Κοηΐο ροβίία δὰ ἢ. 1. γοϑάζαϊο ΒΟ ἢ ἰἐζίαηδ, 

Ρ καλόν ---- κτῆμα] 1)6 δαάοπὶ γ8 ἱπέτγα 

18 
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τοιάδε: Ὦ ἄνδρες, εἰ; πολέμου ἡμῖν γενομένου, βουλοίμεθο 
ἑλέσθαι ἄνδρα, ὑφ᾽ οὗ μάλιστα ἂν αὐτοὶ μὲν σωζοίμεθα, 
τοὺς δὲ πολεμίους χειροίμεθα, ἃ ἀξ. ὅντιν ἂν αἰσθανοίμυεθα 
ἥττω γαστρὸς ἢ οἴνου ἢ ἀφροδισίων " ἢ πόνου ἢ ὕπνου, τοῦτον 
οὐροίμιδῆας καὶ πῶς ἂν οἰηθείημοεν σὸν τοιοῦτον ἢ ἡμᾶς σώσαι, 

ὁ ἢ “ τοὺς πολεμίους κρατῆσαι; Εἰ δ᾽ ὦ ἐπὶ τελευτῇ σοῦ βίου 
γενόμενοι βουλοίμεθά τῷ ἐπιτρέψαι ἢ παῖδας ἃ ἀρβενας σαι- 
δεῦσαι, ἢ συγατέρας παρθένους διαφυλάξας, ἃ ἢ χρήματα 

διασῶσαι, ἄρ᾽ ἀξιόπιστον εἰς ταῦτα “ἡγησαίμεθ ὧν σὸν 

ὀδερατῆ 1 δούλῳ δ᾽ ἀκρατεῖ ἐπιτρέψαιμεν ἂν ἢ βοσκήματα 
ἢ “ ταρμεῖα ἢ ἔργων “ἐπιστασίαν; διάκονον δὲ καὶ 8 ἀγο- 

3 ραστῆν τοιοῦτον ἐθελήσαιμεν. ἂν προίκα λαθεῖν; ᾿Αλλὰ. 

μὴν εἰ “γε μηδὲ δοῦλον ἀκρατῆ δεξαίμεθ᾽ ἂν, πὼς οὐκ ἄξιον 
Ὁ αὑτόν γε φυλάξασθαι τοιοῦτον γενέσθαι ; καὶ γὰρ οὐχ. 
ὥσπερ οἱ πλεονέκται τῶν ἄλλων ἀφαιρούμενοι χρήματα 

ἑαυτοὺς δοκοῦσι πλουτίζειν, οὕτως ὁ ἀκρατὴς τοῖς μὲν 
ἄλλοις βλαξερὸς ὃ εαὐυτῷ δ᾽ ὠφέλεμιος,, ἀλλὰ κακοῦργος μὲν 

4. τῶν ἄλλων, ἑαυτοῦ δὲ πολὺ κακουργότερος" εἴ γε κακοὺρ γό- 
τατόν ἐστι; μὴ μόνον. σὸν οἶκον τὸν ἑαυτοῦ φθείρειν, ἀλλὰ 

καὶ τὸ σῶμω καὶ τῆν ψυχήν. Ἔν συνουσίῳ δὲ τίς ἂν 

ἡσθείη τῷ τοιούτῳ, ἷ ὃν εἰδείη τῷ ὄψῳ τε καὶ τῷ οἴνῳ χαί- 
ροντὰ μᾶλλον ἢ τοῖς φίλοις. καὶ τὰς πόρνας ἀγαπῶντα 

ΙΝ. ν. 1. ἀγαθὸν εἶναι τῷ μέλλοντ, καλόν σι 
τ΄ ἄξειν. 

4 εἴ «ἢ ϑιίοθεοιιβ εἰ πη ἄαί, ϑθαιθηβ 
αὐσὴν ΟΧ γοΥβίοηο Βοβθασοηΐβ, ΕἸ, Ῥατγῖς, 
ΕἸογοπί. Α. Β. (Ὁ. οἱ Ῥαγῖβ, 1Τιἰῦτο 111]. 
ἄραϊς Ζοαπο, σαύσην οὐχ ϑίοθεοο, Ῥασγΐϑβ. 
Τ,ι δῆς, ἥν εἰ διθρμαπίδηα 560, ΕΤηρβίΐ, 
Μυϊρσαίιπι σοιαύτην Παῦθὲ ἘἸογθπί. Ὁ), 
Ὡς γΘΙΡῸ σπρουξίξαζε. αἰχὶ δα 1. 1], 17. 

ἃ ἂν αὐτοὶ] Μαϊο ϑιοθειιβ ἄν ογηϊϑβὶξ. 
Ρ ἢ οὐῶὲ Τηΐοῦ θα, ααϊθιι5 ΟΠ ΠἾΠῸ 

ΠΘρδΓ5 5101 παίατα ἀο] θβοῖέ, ἀθϑι ἀουῖα οἰ], 
Ροΐι5, οοἰΐυ5 οἵ βοπηηΐ πόνον ΘΠΕΙΠΘΥΓΑΤΙ 
415 ποῦ τηϊγοίυν 2 ΨΙάρο ἑάτηθη ᾿ηίογρτο- 
65 181] ΤΠΟΠ11550, 

ς σοὺς σολεμίους Ῥαιῖς. 111. σῶν σολε- 

μίων 4αῖ, «Φαρπεῖπα οὐπὶ Βίοθθο ἱπέγα ΤΥ. 
ν. 10. ἐχέροὺς ἀαΐ ργὸ ἐχϑρῶν. 

ἃ ἡγησαίμεδ' ἀν] Ψυϊραϊυτι ἡγησόμεθα, 

ηυοά Μαιῖς, 1. δὲ οπηηοβ ᾿ἰρυ] ΕἸοχοπεηὶ 

τοιϊηθηΐ, οχ οοπἼθοίαγα ΝΜΙΟΥΪ ᾿π ἡγησοίμεθα 
τηπξανογαΐ ΕΠ ΘϑΪ, ΘΓ ΟΧχ Κίοθθο 46- 
αἰ Ζριπθο. 

6 σαμιεῖα ] Τία οὐτὴ «Ζυπεῖϊπα ϑίθρδ. βος, 
οββίαπο 11. ϑίορεο Ζϑιπο βουῖρϑίξ: σο]ῖ- 
αι ἘΔά. σαρμεῖα Παῦρηΐ. 

ἔ ἰσισσασίαν] νυϊραίατα ἰσίσσασιν ΘΧ 
ϑίοθεθοο οσὰπὶ Βτοάςο σουτοχὶς Ζρϑιηρ. 

5 ἀγεραστὴν φσοιοῦτον]) Ἐκχ ϑβίοθεο οἱ 

Αἰδοπδο Ρ. 17|. οοπηρατγαΐα βθεί. δ. εἰ 
Οντορ. Ν'΄. ν. 892. δυεϊσι πη σὸν που γεῖς 
Ζραπθ, ΑἰΠοπδοιιβ' ΡΥεοίουθα ϑέλοιμεν πο- 
σἰθοῖο ἄν Βαθοί. 

ἢ αὑτὸν] ΤΠῈΟ]]Προ σινὰ 5δ0ὺ ἕχαστον 
ἡμῶν. Ἐάω, ῬΓ. αὐτὸν ἀδηῖ. 

Ϊ δ. εἰδείη} Ἑαά. ΡΥ. ὀνείδη ἢ Ρεροσῖι 
ἙΟΠἸΘοζΌ ΤΆ ΠΣ ἴῃ τηδῦσὶπο (ὐαβία]. γχαίρονσ. 
οἱ ἀγαπῶντει. 

Κ πρῶφον] ϑιοθεθὺ5Β σρώσην ἀαΐ. 
1] Ἥραν] ἴὐυζιυνγ ϑοογαΐοβ θδάοπὶ ἔοτ- 

ΝΣ... 
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μᾶλλον ἢ τοὺς ἑταίρους ; ὧρά γε οὐ γρὴ πάντα ἄνδρα, 
ἡγησάμενον τὴν ἐγκράτειαν ἀρετῆς εἴνοιι κρηπῖδα, ταύτην 
πρῶτον ἐν τῇ ψυχῇ κατασκευάσασθαι; Τίς γὰρ ἄνευ 

ταύτης ἢ μάθοι σι ὧν ἀγαθὸν ἢ ῥελετήσειεν ἀξιολόγως; ἢ ἢ τίς 

οὐκ ἂν, ταῖς ἡδοναῖς δουλεύων, αἰσχρῶς διατεθείη καὶ τὸ σῶμα 
καὶ τὴν ψυχήν; “Ἐμοὶ μὸν δοκεῖ, νἢῇ τὴν ᾿" Ἥραν; ἐλευ- 

θέρῳ μὲν ὠνδρὶ ἢ εὐκτέον εἶναι; μὴ τυχεῖν δούλου τοιούτου, 
δουλεύοντα δὲ " ταῖς τοιαύταις ἡδοναῖς, ἱἷ ἱκετεύειν τοὺς “εοὺς, 

δεσποτῶν ὠγαθῶν τυχεῖν οὕτω γὰρ ἂν 9 μόνως ὁ τοιοῦτος 
σωθείη. Τοιαῦτα δὲ λέγων, ἔτι ἐγκρατέστερον τοῖς ἔργοις 
ῇ τοῖς λόγοις ἑαυτὸν ἐπεδείκνυεν" οὐ γὰρ μόνον. φῶν διὰ τοῦ 

σώματος ἡδονῶν ἐ ἐκράτει, ἀλλὰ καὶ τῆς διὰ τῶν χρημνάτων; 

νομίζων τὸν παρὰ τοῦ τυχόντος γρήμωτω λαμβάνοντα, 

Ρ δεσπότην εαὐυτοῦ καθιστάναι, καὶ δουλεύειν δουλείαν οὐδε- 

μιῶς ἧττον αἰσχράν. 

(ᾳἈἌΡΟῸΥ!. 

ἈΝΤΙΡΗΟΝΤΕῈΜ ΒΟΡΗΙΒΊΤΑΜ ΟΒΟΙΟΙΕΝΤΕΜ 5181 ΨΙΟΤΌΜ ἨΗἨΛΒΙ- 

Ττύμ οῦ Ὲ"Ὲ ΤΕΝΌΕΜ ἘΤῚῸᾷΡ, ΟΒΑΤΙΒ ΘΟΓΟΕΝΌΙ ΟΟΝΘΌΒΤΟΘΙΝΕΜ 

ΒΕΕΕΙΤΤΤ ΒΟΟΒΑΤῈΡ. 

"Αξίον δὲ αὐτοῦ, καὶ ἃ πρὸς «᾿ Αντιφῶντα " τὸν σοφιστὴν 

τηι]α 111. χ. 9. [Π1. χὶ. 5. ΝΝοβίοσ. Ουτορ. 
1, ἵν. 12. Ῥ]αίο Αροϊορ. φυδτηνῖς. υἱγὶ 
ἀοοξὶ τα] ΘΌτθτα θᾶτα ζιιῖσδο ΑἸ Θηῖ5 δἰτ- 
Τηθηΐ, 

Τὴ εὐκτέον] Τία τϑοΐθ ΟΠ ρ δύση εὐκτὸν 

οοτγῖρὶ 7551: Ὑ͵εἶθκα εὐκτέον ἀνδρὶ Ἰάοτη 
αβί, υοά ἄνδρα δεῖ εὔχεσθαι: Ἰρίταγ αά 
5Θ] ΘΠ 5 ἱκετεύειν τορθίθ πη {}} δεῖν ΟΧ 
εὐκτέον. ϑίορεδιυ δουλεύοντι ἱκετευτέον ἀαΐ, 
ΡῬγυοδαπί Βιοᾶφςο, οβϑίθπιιβ ᾿ΙΡῸΓ δεῖν 
δαὶ. ἘΠογθηΐ. Εἰ. δουλεύοντι, ῬΑΥ15. 1. 
ἱκατευτέον ἀαί. 

Ὦ σαῖς τοιαύσαις] Χεπορμοηίεπι αὐτὸν 

χαῖς ἡδοναῖς αὐ δουλ. μέντοι αὐτὸν ταῖς 

ἡδοναῖς 5οΥρδῖ556. διιϑρίοαϊιι5 οί ὟΥ εἶβίκα. 
ἽΜΊΗΙ ποιιίγα γαϊΐοπθ π6. ΟΠ ΠΪΠῸ ΘΟΓΓρΟ- 
τἴοπθ Οριιβ 6556 υἱάθίυγτ. σαῖς τοιαύταις 
ἡδοναῖς ἸπίοΥΡΥΟΙΟΥ μπὶ αἰϊογῖυο Παγίθην στι- 
ραϊξαίισι. Τοΐάτη νοῦοὸ βοηίθηίίαπι ἴΐᾶ 
νοο; Οπμοά δὲ ἑαπιθη, εἰἰχιιαγεῖο ἰἴδέγὸ 

Ποηυϊγυὶ σογιξίρογῖδ, τὲ ἐπι βογυϊξμέοην εἰγιῖιι5 
αἰξεγίμδυα παγμὴν σμριαϊξαίμην ἱποϊααΐ, 
διην ργεσαγὶ ἀδοοδὲ ἄθο8, τ δοηιδ οἱ (οπιΐῖ- 
γῖι8 οὐδέϊηραί, φιῖὲὶ ποτὶ γυϊηιὶδ ἀπμγ 6 διην 
ἐγαςσίοί, Ἠ6Ο (ἰοηηῖγιϊιίγη, 5εμτι7ην γυϊηυῖδ δου 78 
Θχογοθαί. ΘῈΒΕΠΙ αΐθση πἰτηΐατα ἴῃ οοτη- 
ῬΑγδίοηΘ αιιςοϑῖν!ῖ, οὐ οοπηραταίο ἴοςο 
Εὔοοη. 1. 25. βοπίθπιίδγη 11]πιοίσατθ νυ] 
Ὑν εἶβκο. ϑίτηη] 15 οϑῦ Ἰοοιβ Ῥ]αίοηϊβ ἴῃ 
ΒρυΒΡ]. 1. Ρ. 151. ἐπειδὰν γὰρ αἱ ἐπιθυμίαι 
παύσωνται κατατείνουσαι καὶ χαλάσωσι ---’ 
δεσποτῶν πάνυ πολλῶν ἔστι καὶ μαινομένων 
ἀπηλλάχόαι. 

Ο μόνως) Τα οἰιπὶ ϑίθρῃ, 566. ΕἸοΥΟΠί. 
(. Ῥατῖς. 111. βουῖρϑίς Ζδυπο, οοτηραγαΐα 
Οντὶ Ὥϊ5βο. 111. "1, 25, μόνον σὐτη 1 6010]. 
ὙΥ εἰβίαπα οὐ Εὐγηθϑέ, μόνος ϑϑὲ ἴῃ ἘΠ44, ὈΥ- 

Ρ δεσπότη»] Τ)εΐποθρβ αὐτὸν αἀάϊ [Δ6- 
15 κ6, ἑαυτῷ ΥϑΒΟΥΌΙ γοϊυϊε Εηθϑί : ΠΘῈ- 
τὰ οοπ͵θοίυγα οριι5 θβϑί. (θίοσιπη 5 Ρ τ 1. 
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διελέχθη, μὴ παραλιπεῖν. ᾿ γὰρ ᾿Αντιφῶν ποτὲ βουλόμενος 

" τοὺς συνουσιαστὰς αὐτοῦ παρελέσθαι; προσελθὼν σῷ Σω- 

2 κράτει, παρόντων αὐτῶν, ἔλεξε τάδε" ὯὮ Σώκρατες, ἐ ἐγὼ 

μὲν ἤμην. σοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεσφέρους χρῆναι γίγ- 

νεσθαι" σὺ δέ μοι δοκεῖς τἀναντία τῆς " σοφίας ἀπολελαυκέ- 

γῶι. ζῆς ἀφ οὕτως, ὡς οὐδ᾽ ἂν εἷς δοῦλος ὑ ὑπὸ “ δεσπότῃ 

διαιτώμενος ἃ μείνειε, σιτία τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ 

Φαυλότατα; καὶ ἱμάτιον ἠμφίεσαι οὐ μόνον φαθλθης 5 ἀλλὰ 

σὺ αὐτὸ “γέρους Τε καὶ χειμῶνος, ἀγυπόδητός σε καὶ ᾿ἀχίτων 

Καὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμβάνεις, ἃ καὶ 
“τωμιένους. εὐφραίνει καὶ κεκτημένους ἐλευθεριώτερόν τε καὶ 

ἥδιον ποιεῖ ζῆν. ἘΠ οὖν, "ὰ ὥσπερ, καὶ σῶν ἄλλων ἐργῶν οἱ 

διδάσκαλοι τοὺς μωθητὰς Ῥιμητὰς εαὐυτῶν ἀποδεικνύουσιν, 

οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας " διαθήσεις, νόμιζε κακοδαιμονίας 

4 διδάσκαλος εἶ εἰναι, Καὶ ὁ ο Σωκράτης πρὸς ταῦτα εἶπεν Δοκεῖς ; 

ῥοι, "ἔφη, ὦ ᾿Αντιφῶν, ὑπειληφέναι με οὕτως ἀνιαρῶς ζῆν, 

11. 6. σοὺς δὲ λαμβάνοντας σῆς ὁμιλίας μισθὸν 
ἀνδραποδιστὰς ὃ ἑαυτῶν ἀπεκάλει διὰ πὸ ἄναγ- 

καῖον αὐτοῖς εἶναι» διαλέγεσθαι παρ᾿ ὧν ἂν 

λάβοιεν σὸν μισθόν. 4] Ἰοσιι5 ηἶδὶ οὐπὰ Πο5- 
{ΥῸ σομρδγθίιιτ, Θχγθ πα γϑοίθ 1η 6 ΠἸσὶ νἱχ 
Ῥοβϑιιηῖ. Αἰᾳιθ οσηπῖπο Χοποόρβοη ἴη- 
ἘΠῚ ΤΘΡϑεϊτοπο Δ ΒΕ ΠΟΘ ἀοροθαί. 

4 ᾿Αντιφῶντα τὸν σοφισπὴν] Αἀ οταίο- 

Το ΠΡ ΠΆΤΉ 1511, Τί] θυ πῇ τηδῖο ῬΠο- 
{πι5 οὐτὰ Ῥδθιἀορ] πΐατομο ἀθ Οὐδίογίθιιϑ 
Ατεοῖ5. Τργὰπὶ Απαγαπίϊ, σοτηρι]αία τ 
Ροϑβίρα αν Ηορμεβίίομθ σγατητηδίϊοο, σερὶ 
τοῦ παρὰ Ἐξενοφῶντι ἐν ποῖς ᾿Απομνημονεύμα- 
σιν ᾿Αντιφῶνσος τῃηρτηογανῖς ΑἸΠΘΠθοα5. ΧΥ. 
ῬΡασ, 675. Ἐ, Τχ Αυβιοίοϊθ Ὠϊορθπο5 
Τ αθΥίι5. 11. 46, ἐγταᾶϊὶ Απερμοηέίθῃι ἴη- 
6 ΠΠΠρὶ οι ΠῚ αυϊ τερατοσκόπος Τὰ ΔΡρο]]ὰ- 
{115. Σωκράτει σις ἐφιλονείκει ᾿Αντίλοχιος 

Λήμνιος καὶ ᾿Αντιφῶν ὃ σερατποσκόπος. 1)ο 

Βοος ϑυϊάας ᾿Αντιφῶν ᾿Αθηναῖος, “σερατοσκό- 
σος καὶ ἐποσποιὸς καὶ σοφιστής" ἐκαλεῖσο δὲ 

λογομάγειρος. Ἰὰπηάρια ἰάθπι ϑ1465 οχ 
Αἰῖο διιοίουο νειφοκρίτην νοοδΐ δῇ διοίογθηι 
ΠΟΥ σερὶ κρίσεως ὀνείρων [Δοϊι. Ἠροτπορο- 
Π65 σερασοσκόσῳ {ΥἹυῖῦ λόγον περὶ ἀληθείας 
(ὰ 1ῦγτος ἀϊτὸς ἀἰϊνίδιιμα) οἱ περὶ ὁμονοίας, 

ἀΐοπι λόγον σπολιτικό. Ητθς οχοογρίᾶ 
Βαθοίο οχ ΠΌΠΟΙ Τ)ϑϑουίαιίοηρ ἀθ Δ ἢ- 
εἰρμοπίθ ογαίογο γοροίϊτα ἴῃ 1 οἰβκὶϊ Οταίο- 
χη Ογεοοσαπι Ὗο]. Ψ1Π|. Ρ. 824. 5666. 

Τ τὸν συφισσὴν)] ΨΟΟΘΟΠὶ σύφιστὴς ῬΤΙΠΊΟ 
Ἰαϊϊογθπι βθηβιιπι ΠΑΡυιΐθθθ ἐθϑεϊς οϑὲ ϑἷ- 
Ὧα5. Το αΐαν οηΐμὰ ἴῃ βθηϑὰ θΟηΟ ἠδ 
οὐ]αβδοιπῆμιθ αὐιϊβ ΡοΥ εἶθ, ῬΥΘΘΟΙρι8. Ὑ6Ὸ 
ἄς 115, αὰϊ βαρ θηιίατη θχοοίθθαηΐ, 568 
ῬΠΙ]ΟΒΟΡἢΪΒ: στὸ σαλαιὸν σοφιστὴς ὃ σοφὸς 
ἐκαλεῖτο. ϑυϊά, 81ς Βαρτα, Ι. 1.1]. καλού- 
μενος ὑπὸ σῶν σοφιστῶν κόσμος. ((Ἰυιὶ οὐπὶ 
ται] 05. ἀἰβοῖρι]ο5 Βαθογθηΐ, θοβάθιπαιθ 
ΡἈΠ]ΟΒορΐδ ΡΥΓΘΟΘρ 5 σταΐυϊίο ουπαϊγοηξ, 
Βίῃς σοφιστὴς ῬΥῸ διδάσκαλος ἀϊοΐιι5. ξαϊΐ, 
ΘΟ 56 Π81 αυϊάρυη ΠΉΆ]Ο : λέγεται δὲ σοῷισ- 
σὴς καὶ ὁ διδάσκαλος, ὡς σωφίξων, ἰεδῖα 6ο- 

ἄθπι 144.) ᾿απάθμη ϑοογαί5. ἐθιηροτῖ- 
θι5, οὐτὴ ΟΧ αἰδοῖ ρα} 15. 5015. αι δέ πὶ ἔα- 
ΟΟγθηΐ, νϑηΪβα!16. ΒΘΓΠΊΟΠΙΠΊ ΔΥΡῸ 5. οἱ 
1ΏΘΡΕΙ 5. αὐουθπίιτ, ΟΡ ἰθίαο σα πημηο Πσοη- 
ἰοπηρίιϊ ΒΑΘ δηΐασ, πος ἀυθιίας ἴρβο 
ϑοογαΐρο 605 ΟΌΠῚ ἔα ἰββδί πη ΠΟΠἑ ΠἾθ115 
ΘΟΙΠΡΕΓΆΓΟ, ΤΠ. 15... ἢν 

ἃ σοὺ; συνουσιαστὰς Ψυμπεῖπα σοὺς συνου- 
σίας τάς - ᾳιοά νἱζαϊη Βτοάδοιι5 οογτίβε- 
Ραΐ Ἰοσθῃᾷᾶο συνουσίας σὰς «ούς. (ὐα5ῖ4], τὰς 
συνουσίας σὰς ἄἀραϊε, γοβϑίαπιβ 1. σὰς συνου- 
σίας αὐ τοῦ- 

Ὁ σοφίας Ῥατγῖβ. 1. ἀδὲ φιλοσοφίας. 
ο δισπότῃ) Ῥατίβ. 1. δισπσόσου ἀαί, 

αυοά ἰρβιιμ ἢ. 1, τρβοῦϊθὶ νοϊαῖϊς Βτο- 
ὅπτι5. ᾿ 

ἀ μείνει] ΨΑΙΟΚΟΌΔΙΓ τπδ]οθαὶ ὑπομείνειι. " 



Τ7Β ΒΝ 1. ΟΑΡ.-ΥΊΙ. 47 
΄-ς 

ὥστε πέπεισρυαι, σὲ μᾶλλον ἀποθανεῖν ἂν ἑλέσθαι, ἢ ἢ ζῆν, 

ὥσπερ ἔγω. ἴθ, οὖν ἐπισκεψώμεθα, τί γαλεπὸν ἤεθησαι τοῦ 

ἐμοῦ βίου. ᾿ Πότερον, ὅτι τοῖς πὰ. λαμβάνουσιν ἀργύριον 
ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀπεργάζεσθαι τοῦτο, “ἐφ᾽ ᾧ ὧν μυισθὸν λαμ- 
δάνωσιν, ἐμυοὶ δὲ μὴ λαμβάνοντι " οὐκ ἀνάγκη διαλέγεσθαι, ᾧ ᾧ 

ἂν μῆ βούλωμαι; ἢ η τὴν δίωιτάν βου φαυλίζεις, ὦ ς ἧττον μὲν 

ὑγιεινὰ ἐσθίοντος ἐμυοῦ ἢ σοῦ, ἧττον δὲ ἰσχὺν παρέχονται : ἢ 

Ο ὡς χαλεπώτερα πορίσασθαι σὰ ἐμὰ διαιτήμοτα σῶν σῶν, 

διὰ τὸ σπανιωτερᾶ τε καὶ ῥονλρερ έσανρ, εἰναι: ἢ ὡς ἡδίω σοι, 

Ρὰ σὺ παρασκευάζει, ὁ ὄντα, ἢ ἐμοὶ, ᾿ ἃ ἐγώ; οὐκ οἱσθ᾽ ὅτι 

᾿ μὸν ἥδιστα ἐσθίων ἡ ἥκιστα ὄψου δεῖται; ὁ δὲ ἥδιστα πίνων 

ἥκιστα τοῦ μὴ παρόντος ἐπιθυμεῖ ποτοῦ ; Τά γε μῆν ἱμάτια 

οἶσθ᾽ ὅτι οἱ μεταδαλλόμιενοι ψύχους καὶ Νάλπους ὃ ἕνεκα 
μεταξάλλονται" καὶ ὑποδήματα ὑποδοῦνται, ὅπως μὴ διὰ 

τὼ λυποῦντα τοὺς πόδως κωλύωνται πορεύεσθαι" ἤδη οὖν ποτὲ 
7 ἃ, ὦ τος 

ἤσθου ἐμὲ ἢ διὰ Ψψύχος ὃ μῶλλόν τοῦ ἔνδον μένοντα, ἤ διὰ 

ϑοά νυ]σαίατα ἀοίοια!ς Ζοιιμθ 14, αὐ νο1- 
Ὀατα ἔπρεο (ἀποδιδράσκειν) Ορροπδίαγ. 

6 ἀλλὰ σὸ] ἵπί]]Προ ἀλλὰ καὶ σύ. 
ϑβθρθ χαὶ ογαθτ! ἀοου δα ἢ. 1. ἨΙη46- 
Ρυγρ. 

ἔ ἀχίσων) 5[η6 ἑμπῖςα ρα]]Πατη δοβίαῃ5, 
αιοά [τηϊία ϑοογαίθπι ἔθοθυαπί. οἰϊαη 
Ογηϊοῖ. χιτῶνα ῬΥΟΡΥΪΘ ἀϊοὶ σὸν ἐσενδύτην, 
Ἰητογιίδτη οοηΐγα γ6] ὑσενδύσην, ΘΔΙΠΠΙ6 
εἰίάτη ϑοούδί σΟΥΡῸ5 500 Ρ4]}1ὸ ἰθχὶθβα 
δατηοηιῖς ϑα!τηαβῖι5 δὰ Του ]]!]ἀπατα (68 
ῬΑ]]ο Ρ. 70. 

8 διατελεῖς} Ῥοβὲ ἀχίτων ἘΊΒΟΠΟΥΙ5 ΟσΤΩ 
Μαϊοκοπατῖο ὧν δὐαϊ νοϊμθγαπῦ ῬτΌ θη 
ἘΣτηδβίο : σοητα ΖΘΌΠΘ ΔΡΡοβυξ ΝΟΒΕῚ 
Ογτορ. 1. ν. 10. οἷ διασελεῖν ἐν εἰρήνῃ Ν᾽ Θο- 
εἶρα], ν. 2. τοῖῃϊ [δὴ 61) ΠΟ Ρδγβιδϑῖῖ, τ 
νυ] σαίδτη ᾿πίθρυατη 6556 Ὀιυι6 1. 

ἢ ὥσπερ καὶ] ἘΔ. ργ. καὶ οτηϊε τη. 
ἴ διωθήσει.) Πα φοὲ ἔτ ἕπιο5 εἰϊδοϊρίϊγια 

ἕμα φ[Πδοοτῖδ ἐτιὶ 5ἰγυῖ65, οὐ ἱηυϊξαέογο5 ἐστιιῖ- 
ἑαξὶς {ἰϊλιι τε ἀϊάογ8. ἘΣΧαυϊβῖία οἰθρδη- 
τα οε( ἴῃ νοῦρο διατιθέναι Πος τηοάο αἰϊείο, 
Πυδτη βέθρθ ΠΟ δϑβϑθουί! δαης Ογοο ἀοο- 
εἰββίτηῖ, ΕΠ 5:06 14 ἀἰοί(γ, ταὖ νἱχ Π0 
γοῦο Τιαΐΐπο οχρυΐγηϊ ροβϑϊί. Τίδηϊιθ 
γροίθ Ὠυ7ι15 ψΟΥΡΪ ἰιδ}5 σΟρΠΟβορΠάτ5. δϑί 
5[ πα] 0915, ῬΥΘΟΒΘΥΕΪτα οατὴ ΟΥ̓φοὶ βουρίο- 
68 Ῥοβίουουβ δοίδεϊβ οἱθρδηίίεα δι ἀϊοϑὶ 
ΡΙΟΡΘ νοηθηζιῦ Οσσδβίο 65 ὙΘΙΌΪ [(4 51Π|]- 

Α 

᾿ῖνθ πιούο υϑιυῦραπαϊ. Τυχριηρὶα Ῥ]ωτα 
ΠΟΠΡΌΒΒΘΥΘ ΥἹΣ] σ6]60. ΤΊ. Ἡ Θπηβί θυ ιιϑίαϑ 
αα Ταιοίαη. ΝΙρτη, Τὶ 1. Ρ. 81. δ] δο]4- 
Πι15 14 νου πη Ποῖ 116] εχοσαΐ, οὐ Υ 65- 
56] ΠρῚ5 δὰ Ἰ)ΙοάοΥ, 510. 1. Ρ. 99. 41ὲ8 
ἴδοι] γα 115, ΖῸΣ αἰἐθηάθυϊέ, ἀπ σοῖο, 1. 

κ ἔφη,1 Ἐπὰ. ργ. οταηϊτπηΐ, φημ α51 ἀθαπ- 
ἀάῃ5 νευθατη. ϑ'8α εἷς βϑθρθ Χεπορἤοῃ 
Ἰπίθυβουϊς ἔφη, υὐ δὰ ΟΥτορ. Υ͂. ἷν. ὅδ. 
τηοπιἶ Ζοιπο. 

] Πότερον] ΤΓ6]Π1ρ 6 τοῦτο χωλεπὸν τοῦ 
ἐγ Ὁ βίου ἤσθησαι. 
πῇ ἐφ᾽ ᾧ ᾧ) Ῥατγῖβ. 1. ἐφ᾽ εἷς ἀαΐ. 
Π οὐκ ἀνάγκη] Ψυπίηα οὐκ ἄν ἀνάγκη 

ἀαί. 
Ο ὡς χαλεπώτερα] [Τηξ6]]Πσα ὄνσα, πὶ 

δὲ ΔΟΟΌΒΔΕΝΙ ΔΌΒΟ] αἴ, ν᾽ 11 Βα 7 ὡς 
ἡδίω ὄνπια. 

Ρ ἃ σὺ] Φυπίπα εὐ Ῥαγϊϑῖπα ἃ σοὶ ἀδηΐ, 
4 παρασκευάζει) ἀακλψον α σαρασ- 

κευάξῃ μος οχ Ἐδά. ργ. Ῥτϑοία] Ζοιιηθ. 
παρασκευάξεις 4αὐ Οαβῖαὶ, σοὶ παρασκευάξε- 
σαι Ῥαγυϊϑί δ. 

γ ἃ ἐγώ 3) Μυϊραίατη λέγω οπδῖΕ Ῥαγ]- 
βῖηδ, σουγοχῖῦ Εὐγηθϑίιϑ, δἀαϊοθηίο δίς. 
Ι. σιιαην ηιϊδὶ φῦ θρο διίῆιο γουεϊ Β68- 
ΔΎΟ. ἢ ἐμοὶ ἃ λέγω Ῥτοχίταθ δὰ νούστη 
ΕἸοτοπῦ, ΠΡογ, Τὸ, Παθοί, 

5 μᾶλλόν σου] ῬαΑΥΪ5, Τιίροῦ 111. ἀαί 
Ψᾷἄᾶλλόν που. 
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σάλος μαωχόμενόν τῳ περὶ σκιᾶς. ἢ διὰ τὸ ἀλγεῖν τοὺς 

7 πόδας οὐ βαδίζοντα, ὅπου ἂν βούλωμαι; Οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι οἱ 

φύσει ἀσθενέστατο; τῷ σώματι; μελετήσαντες σῶν ἰσχυρο- 
τάτων ἀμελησάντων κρείττους τε γέχνμται 

μελετῶσι» καὶ ῥᾷον αὐτὰ φέρουσιν 3 
ς 

"πρὸς ἃ ὧν 

"ἐμὲ δὲ ἃ ἄρα οὐκ οἴει» 

τῷ σώματι ἀεὶ τὰ συντυγχάνοντα μελετώντα καρτερεῖν, 

8 πάντα ῥᾷον φέρειν “ σοῦ μὴ ἢ μελετώντος ; ̓ Τοῦ δὲ μὴ δου- 
λεύειν γαστρὶ μηδὲ ὑ ὑπὴρ καὶ λαγνείᾳ οἴει τι ἄλλο αἰτιώ- 

τερον εἰνῶί; ἢ τὸ ἕτερα ἔχειν. σούτων ἡδίω, ἃ ἃ οὐ μόνον ϑ ἐν 

χρείῳ ὀντὰ εὐφραίνει, ἀλλὰ καὶ ἐλπίδας παρέχοντα ὠφελή- 

σειν ἀεί; καὶ μὴν φοῦτό γε οἶσθα, ὅτι οἱ μὲν οἰόμενοι μηδὲν 

εὖ πράττειν οὐκ εὐφραίνονται; οἱ δὲ ἡγούμενοι καλὼς προον 

θεῖν εαυτοῖς ἢ γεωργίαν ἢ γαυπληρίαιν ἢ ἔ ἀλλ᾽ ὅ τι ἂν τυγ- 

9 χάνωσιν ἐργαζόμενοι, ὦ ὡς εὖ πράττοντες εὐφραίνονται. Οἵ, 

οὖν ἀπὸ πάντων τούτων τοσαύτην ἡδονὴν εἰναι; ὅσην ἀπὸ τοῦ 

ἑαυτόν τε ἡγεῖσθαι βελτίω γίγνεσθαι καὶ φίλους 8 ἀμείνους 
κτᾶσθαι: ἐγὼ φοίνυν διατελῶ 
φίλους ἢ πόλιν ὠφελεῖν δέῃ, ποτέρῳ 

κ»“-ο 7 3 ἊΝ, 

σού νομίζων. ἐὰν δὲ 
“ἃ ᾿ 7 Ἁ 

κἂν εἰ λον σγολῆ 
“Ἃ 

τούτων ἐπιμελεῖσθαι, σῷ. ὡς ἐγὼ γῦν, ῆ τῷ» ὡς σὺ μακαρίζεις, 

διαιτωῤιένῳ ; στρωτεύοιτο δὲ πότερος ἂν βῶῷον, ὁ μὴ δυνάμενος 

ἃ πρὸς ἃ ἄν] Ἐκ Βίοραο, Ἐπάϊι. Ῥατίβ5. 
γα. Ι. ἙἸ]οτοπί. Α. Β. Εἰ. οἱ Ῥαγίβ. 111. 
ἄν γτϑνοσανὶ Ζθιηθ. πρὸς ἄν ΕἸοτγοπί, (Ο. 
Ῥασῖβ. 1. εὐ Ψαῖίς. 1. Τοϊπάθ μελεσήσωσι 
Βαῦθῦ ϑιοθθιβ; νϑῦρ, τὖῦ Θασ!ἀθ τὴ σθῆβθος 
(Ὁ ἐμὲ -τἰβεχεοδον αἵ Εαά. ΡΥ. Ῥατιὶβ οἱ 

᾿θτὶ ῬΡαυῖ8. 1. οὐ 1Π1, ἀδπὲὶ ἐμοὶ μελετῶντι. 
ς σῶ σώματι ἀεὶ «ἃ} ὙΝ εἶδα δὰξ ροϑβί 

σώματι σοττηδ Ροπθηάιτα ααΐ βου θη άτιτη 
6556 ἰγδηθροβίτῖ5 γΟΟΆΌ.}19 σὰ τῷ σώματι 
ἀεὶ συντυγχάνοντα σΘηβα. 

ἃ σοῦ μὴ μελετῶντο:)] [)6 σθῃθῦθ πῃ 
ἀθ Απερμοπί Ἰοαιιΐ ριιίαη5 ϑοογαΐθηι Εν- 
Ποϑίϊ σοῦ μὴ μελ. βουϊρύπτη τη ϊο δἄρο- 
46 φαϊάϊε, φθ ΠῚ τϑοῖθ ποῦι δῦ ϑϑοιίιβ 
Ζϑιπθ. (ὐοπιραΐαΐ 56 ϑοοζαίθβ στα Δἢ- 
Ερμοηίο οίϊδηι βθοΐ. 5. 

6 ἐν χρείᾳ ὄντα] Νῖαϊθ νοσγίυηξ ἱπέοσρτος- 
65: ἦγυ πιδοοϑδίξαίο σογιδεϊἐιίιτα, οὐἰι αν αν», 
ἰδ η αι δπὶ ὄντα αϊοσαδίαγ ἴῃ δοοιιβαῖνο,- σα τη 
ΠΟΤΩΪ Πα νι15 Ὀ] ΓΑ] 15 οἷτ, δὲ ὁρρομδίιῦ αἷ- 
ΤΟΥ] ΠΟΤ. σαρέχοντα. ΜοΙΠ5, ΠΘΟ [Δ ΠΊ6Π 
Δοουταίθ Βθϑβδυίο: εἰτέγν τἰϑιεὶ διιζιέ. δορὰ 

τοοίθ νἱα ΗἱπάοΡατρῖιι5, Ιυοιιη) εἷς τρά- 
ἀοπάθτη 6586: ἔρ50 τιδιι; ἄτπὶ πιεγὶς οἶδ. Β. 

ἢ ἄλλ᾽ ὅ τι ἄν συγχάνωσιν] ἘΔ. Ῥγτ. 
ἄλλό «τι ἂν συγχάνουσι ἀδῃί. 

δ᾽ ἀμείνους κτᾶσθαι Μοϊυϊέ ἀἴσοτο, απιΐ- 
6085 φιίο8 αοῃιιῖδίυον δ) γε θγο ηιοίϊον 65. 

ἢ φαῦτα νομίζων] ὙΝ εἶπα νϑῦιἱς αιαϑὶ 
σοῦτο Θ558θΐ βου ρίατη, 69Ὸ ζέα 5ιέῆν ΣΘΠΊΡΕΥ 
αγδὶιναΐιι8. Ἑδηαυτάθμα ταῦτα γοίογθ τὰ 
6556 δα ργοχίπηβ αηιθοράθηιϊία : φσὸ ἡγεῖσθαι 
βιλτίω ἑαυτὸν γίγνεσθαι αἰζογασπηαιιθ σὸ φί- 
λους ἀμείνους κτᾶσθαι: Ὦξθα Ἰσίταν ἄυο 

ΤΉΔ]10 τη δἸογθηι ψο] ρίδίθηι ῬΥξοβίαγο οθη- 
βού ϑοογδαίθβ. Ποτηϊηῖθιι5 υἱγία 5. δια] οβὶβ, 
4αδτη 41] ῬΙΌΒΡΟΙῸ ποροίϊοσατα βυβοθρίο- 
ΤΌΓΩ βαυιάοηί ουθηΐα γ6] βιιο 6551... 

ἱ ἢ φίλου; Δὴ νυ]σαΐτα οχ ϑίοθθο οἱ 
Βρββαυίοπῖβ νϑυβίοπθ οοστοχὶς ϑβιυδάθηίς 
Ἐγτηοϑίο Ζθαπο: ἢ οἰΐατη ΘΟ πο]. Ἰῃΐου- 
ΡΓοίδξιιθ δῖ, δὲ μὴ ἀδὲ Ψαῖίο. 1. οἵ ΕἸο- 
τϑηΐ, Εἰ. 

Κ ἂν εἴη] Τία Ὑ᾽ οββίαθβ 1. φασι 16ο- 
τἰοπθηλ νου ῖββδο νἱάθίῦ Βοββαυοα {μη- 
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“' [] -“- )) ͵ »» 4“4λ 1] Ἁ Ἁ 3 7 ᾽ 

ἄνευ πολυτέλους ἐμὰ ζῆν, ἢ ᾧ τὸ πᾶρον ἄρποίῃ ; 9 ἐκπσο- 

λιορκηθείη. δὶ γγύξαραρ: ἂν ΡΙΝΝΩΣ ὁ τῶν φρρόλεφωξά τάν “' εὑρεῖν 

δεόρνενος. ἢ ἢ ὃ τοῖς ̓ ῥῴστοις ὠτυγχάνειν. ὁ ἀρκούντως χρώ- 

βίενος ; : ἽΒοικας, ὦ ὠ ᾿Αντιφῶν, τὴν εὐδαιμονίαν οἰομυένῳ φρυ- 

φὴν καὶ πολυτέλειαν εἰναι" ἐγὼ δὲ γομίζω σὸ μὲν μηδενὸς 
δέεσθαι δϑεῖον εἰναι. τὸ δὲ ὡς ἐλαχίστων, ἐγγυτάτω τοῦ “)είου" 
Ρ καὶ τὸ μὲν: Κ᾽ λον πρᾶτιστον, σὸ δὲ ἐγγυτάτω τοῦ “)είου 

ἐγγυτάτω τοῦ κρατίστου. 

Πάλιν δὲ ποτε ὁ ᾿Αντιφὼν διαλεγόμενος σῷ Σωκράτει 
εἶπεν" Ὦ Σώκρατες, ἐ ἐγώ τοι σὲ μὲν δίκαιον γομίξω, σοφὸν 

δὲ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. δοκεῖς δὲ μοι καὶ αὐτὸς τοῦτο γιγνώσκειν' 

4 οὐδένα γοῦν τῆς συνουσίας ἀργύριον πρᾶττη. καίΐσοι τό γε 

ἱμάτιον ἢ τὴν οἰκίαν ἢ ἄλλο τι ὧν κέκτησαι» νομίζων ἀρ- 

γυρίου ἄξιον εἶναί» οὐδενὶ ὧν μὴ ὅτι προΐκο. δοίης, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 

ἐλάᾶττον τῆς ἀξίας λαξών. Δῆλον δὴ ὅτι» εἰ καὶ τὴν 

συνουσίαν ᾧῷου φινὸς ἀξίαν εἰναι, καὶ ταύτης ἂν οὐ» " ἔλαττον 
“» 7 2 ΄ 2 ͵7 ᾿. Ν “ «ὰ “ἤὔ Γ 

φσῆς ἀξίας ἀργύριον ἐπράττου.υ Δίκωιος μὲν οὖν ἂν εἰῆς. ὁτι 
» ἐξ -“ { δε κ ’ Ἁ δὲ 3 “ὁ ὃ 7 ἐ 

οὐκ ἐξαπατᾷς " ἐπι πλεονεξίο,, σοῷος δὲ οὐκ ὧν; μιηδενὸς "γέ 
3 Ψ 

ἀξία ἐπιστάμοενος.. Ὁ δὲ Σωκράτης πρὸς ταῦτα εἶπεν; 

Ὥ ᾿Αντι ὧν. παρ᾽ ἡμῖν νομίζεται, τὴν ὥροινν καὶ τὴν σοφίαν » παρ᾿ ἡμῖν νορμ' ξ 

πα οἱ Ῥατῖβ. Εαϊο ἢ, ΑἸάϊπα ἦ, Οαβίαὶ. 4 οὐδένα γοῦν] ῬαΥΐ5. 1. οὐδένα γὰρ 
εὐ Βτοάδιιβ εἴη, ϑίβρῃ. ἢ ἀδῃί: ἢ δϑί εἱϊ-ὀ ἀαΐ, 
81 ἴῃ δἕοσδμῃο 1. Υ εἰ χαὶ σὴν συνουσίαν] ὙΝ οἶ5κ6 προρϑ- 

ε ᾧ] Βίοθτοι5 ὃς Βαροίύ. Ψιάθ ἰηἶα δὰ ϑαγῖο ὉΡΡοΒί Ποπθια Ροβίμ Αγ, αὖ χὴν σὴν 
11. 8. κα γάνειν νη συνουσίων 50ΥἹάταιϊ.5, ΘΒ]. 
Τὰ εὑρεῖν δεόμενος] 14 (αδπία]. Βτοάδὶ 8 ἔλαστον] Ἐδά. ργυ. ἐλάσσω. ϑραιθηβ 

1ρυῖ, Βθββδυϊοηῖβ, ϑίοθδιιβ εὖ Ψοββίδηιι ἐσὶ σ-λεονεξίᾳ 5 οἰΐατα ἴῃ Ουορ. Ψ11Ι. 
1, Δυπίίπα οὐτὰ Μίπαοῦ, 1, ἀαί εὑρεῖν ν. 14. 
δυνάμενος, ΑἸάΐπα εὑρεῖν τι δυνάμενος, Ῥᾶ- { ἐπὶ σλεονεξίᾳ) νεῖρα πεὸ ἀυρ]ϊοὶ 
Υἱβῖ πα εὑρεῖν σι δεόμενος. Μ᾽ αἰϊσαπιι5 1. 561- τηοάο νου ροββιπί, Ὀυϊσαστα (6 δηϊτηΐ 
γδῦ εὑρεῖνν αποᾶ οἸπο5 ΠΡῚῚ Ε]ογθηθϊηὶ αἰδβοία, ργῶ αὐυαγία, ἀεῖπάθ. ἀδ πο, μέ 
οτηϊξιπί, φυοα ἔροϊε οϊδτα ϑίθρῃδηαβ, 1Π- φιοϊϊονὶ δἷ5. σομιαϊέίοηθ. ἘἙϊαυϊάρχα ροϑίογι- 
ἴγι80 οοπίγα μᾶλλον Ροβί δεόμενος. Μιάατη ογϑῖὰ Ππᾶηο, ατιε8 ΖΘ αϑύ ᾿πίουρυθίδεο, 
οοΥγοχὶ Εηοϑί. ΔΟΟΌΧΔΙΪΟΥΘΓα 6556 ΟθΏ560, ΟΠ ὈΥΘΡ. ἐσὶ 
᾿Ὦ ῥᾷσσοι:] Ψυΐρο «δἀάϊπιμη ἑῴάσσως υὐὖ 'π Πᾶς ἔογτηα ἤπαίθτα οαιίδαην ἔθ ἀθποίοί, 
Βρουνδουμτη δυοίογα ᾿ἰργο Ψοββίαηο 1, οὲέ ὅϑῖς ἐπὶ σῷ κέρδει, Τμογὶ ρσγαίΐα. 1. 11. 56. 
ϑίορθο Μ8, οτγηΐβίε Εγηθβεῖ; βεά Ἰατὰ δηΐθα πλεονεξία αὐιΐθγη βοθρῖιβ ἀρὰ Χοπορῆ. ἀ6 
Οχηϊβοσαΐ Ῥαχίβϊπα, ΘΟ γογθι ΒΘββϑαῦῖοθ, ροίϊογί οογιαϊέίογιο ἀἰοϊ γ, αθατι (6 αγιϊγυὶ 

Ὁ ἀρκούντως χρώμενος) Τάοπὰ 80 5] ἀρκού- «δοίτι, 5. αυαγ]έηα. Ἡ βγομῖα Ἰπίουρτο- 
μένος Αἰχ᾿θδθϑί. ταῖιιγ, τὸ πλεὸν σοῦ δέοντος ἔκ σίνος λαμβάνειν. 

Ρ χαὶ τὸ μὲν ϑεῖον] ὙΥ οἶδκο τηοάυτα ἀϊ- Μρουτα θάδιῃ Ο]. ΗΙπαἀθρυγσίαπη βοπγο 

12 

φοπΠάϊ ἴῃ ΒΕ Θτα Ομ ριι5 Ἰορίοἱ5 τρϑρίοἴρηθ νἱάρο, Οὐοηΐου, ϑ 14. ἴῃ νοῦ. πλεονεξία. ". 
βου ρίατη τη] οθαΐ καίτοι τὸ μὲν ϑεῖον. 

σα 



δο ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚ ΜΕΜΟΒΑΒΙΜ ΟΜ. 

ε ’ ε ἃ 4, ε 7 δὲ Ε Ν ὃ ͵7 Αν 

“βοὼς "" κῶλον ομυοίως ξ αἰσχρὸν ιατίθεσθαι εἰναι. 

τήν ́ε γὰρ ὥραν ἐὰν μέν σις ἀργυρίου πωλῇ τῷ βουλωμῆνᾳ, 

πόρνον αὐτὸν ἀποκωλοῦσιν' εὰν δέ Τιίςο ὃν ὧν γνῷ " καλὸν 

ζε κογαθὸν ἐραστὴν ὄντα, τοῦτον Φίλον ἑαυτῷ ποιῆται; 

σώφρονα νορυίζομνεν" καὶ τὴν σοφίαν ὡσαύτως τοὺς μὲν ἀργυ- 

βίου τῷ βουλομένῳ πωλοῦντας, ρνΝΝ (Ξ ὥσπερ πόρνους) 

ἀποκαλοῦσιν' ὃς σις δὲ. ὃ ὃν ὧν δὲ ἃ εὐφυᾶ ὄντα; διδάσκων 

δ᾽ τί ὧν ἔχη ἀγαθὸν, φίλον ὅ ποιεῖται, τοῦτον νομυίζομεν. 
᾿ » » τ "-»“ “Ὁ “Ὁ Ἂ 

ἔ ἃ ζω κῶώλῳ κοαγωθῷ πολίτη προσήκει, ταυτοῶ ποίειν. ἐγὼ 
Ὕ- εν 2 “-» εἴ ᾽ ͵ 1: κἱ 

14 δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς, ὦ Αντίφωῶν, δ ωσπερ ἄλλος τις ἡ ἐππὼῳ 
3 “ «ὁ ᾿ ΔῊΝ οὐ 4 ε Ν ὧν κω σὰ 

ἀγαθῷ ἤ κυνί ἡ ὀρνίθι ἥδεται, οὐυτω καὶ ἐτί μιῶώλλον ἥδομαι 
7 3 », Ν ϑ ν Η σω Ε] ΕἾ ὔ Ἁ 

Φιλοῖς ἀγαθοῖς" καί», ἐῶν τσὶ. σγω ἀγαθὸν, διδάσκω, και. 
3 ΄ ᾽ “- ἍἋ ς ΄ῳ ᾽ ,» 7 

ἄλλοις συνίστημιι, πὰρ ὧν ἂν ἡγώμαι ὠφελήσεσθα! τι 
5 Ἃ Ἁ Ἁ ἴω -“ν 

αὐτοὺς εἰς ἀρετήν. καὶ τοὺς Νησαυροὺς σῶν πάλαι σοφῶν 

ἀνδρῶν, οὺς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιθλίοις γράψαντες, ἱ ὠνε- 
λίστων κοινῆ σὺν Τοῖς φίχοις διέρχορναι" καὶ; ὧν τι ὁρῶμεν 

γαθὸν, ἐκλεγόμεθα, καὶ μέγα νομίζομεν κέρδος, ἔ ἐὼν ὠλλή- 
λοις κ ὠφέλιμοι γιγνώμεθα. Ἐμοὶ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούοντι 

Ἀϑνι, 
ἐδόκει αὐτός 7ε μακάριος εἰγα καὶ σοὺς ἀκούοντας ἐπι 

κωλοκγαθίαν ἄγειν. 

ἃ καλὸν ---- αἰσχρὸν] ῬΙῸ καλῶς --- αἷσ- 
χρῶς φοβὶίᾳ ἴμδθς νοσάαθι]α ἱπιρυρυθίδ 

Ἐγποϑεί, ρ0556 αἰλφηιοτγ, γον, ἡυΐγυιι5 δαρϊογέϊα 
ιιαην, ζογηια ὅθη6 εἰ ηναΐθ . ΤὨΘρ Ι551- 
τὴ6 Ζθιιπο ἱπιογρυθίδ ιν αἰοία ρΥοὸ καλὴν---- 
αἰσχρὰν κατὰ «πὸ διατίθεσθαι, ξογηιαην οἱ 
βαρϊογίϊαηιν 6556 ἐδῳιο ἰιογιοδίαγυν αο ἐπι} 7) 1), 
»»ονεἑ φιιὶβ ιὐἱαίγ. ΜΗ Ἰοσὰβ ΠΟΠ 58 Πιι5 
6556 νἱ ἀθίασ, αΌΔυν]5. βθπ θη τ]ὰ 510 ΤΔη]- 
ἔοβίδ. 

Ὁ καλόν τε κἀγαθὸν] ϑίορῃαμηῖ σοπῃ͵θοξιι- 
1 καλῶν τε κἀγαθῶν Υρορρῖ! ΤΠ ΘΟ]. ὙΥ̓ 6]. 
5ίδηδ, ΕΠ ϑίδηα οἵ ΒΟ Εἰ Ζίαηα Το. 

ο (ὥσπερ σόρνους)} Ῥυι5 πτὸς να 

ἀγαπᾶν! νϑ᾽ τὶ ρ]οββούηα Πα ΠΏ Κεη. 
ἃ εὐφυχ] [Τία Πδγἱ ΕἸογοπίίηὶ Α. Β. Ὁ. 

Ψυϊραίατη εὐφυῆ ἀδηιηανογαὶ ἴαπι ΟἹ πὰ 
Ηϊπάθρυτρ, Θοτηραγαίο ἐνδεῷ ἰηὔτα 111, 1, 
11. οὐ ὑγιᾷ 1. 11. 17. οἱ δ" ], 

6. ποιεῖται) ρου νυϊραΐο σποιίῆφαι Οχ 
ϑίοραο οὐ Ῥαγῖβ. ρυφία Ζοιπο: 
ἔὰ σῷ καλῳ κἀγαθῷ πολίτῃ προσήκει 

Τὴ Πϊβ γϑυὉ]5 ΤηΪτἃ ΓΘΡΟΥΙ ΤΟΣ ἴπθ5580 βοοτγα- 

᾿.ἰ8 τηοοϑίία, ααΐ πο] ῖϊς 586. σοφὸν ἴρ56 ἃρ- 
ῬΘΙ]αγθ, οαπὶ ΑἸ ΡΒοηΐθιη ἴασαι ΟὈ]Ϊ 116 
σοφιστὴν ΠπΟΙΗΪΠαβοοῦ; 4αΔΡΓΟΡΙΟΥ ΡΓῸ σοφὸν, 
υοά 5θααΐ ἀθθοαΐ, ροβιιῖε ἃ τῷ καλῷ κάγ- 
σ᾿ σπρ᾿ 410 τηδ]ι15 οἰϊδτη φυϊἀἄαπι ᾿αἰχίε, 
ἴθι θ5. ὉΠγμπθτααιιθ, αιΐ ΒΟΏιι5. οἷν ῖ5 
6556. ψΟ]ΪΓ, Θ᾽) βηηοαϊ βαρίθηξῖθθ ΡΟΥΘ ΠῚ 
ἀαγθ ὁρουίουθ, 41 ὉΠ] δίουα. Δ] ἸΟΥ τη 
πηᾶχίπιο βρθοίθί. ϑοογαίθβ ϑῃΐτη παρεκάλει 
ἐπιμελεῖσθαι σοῦ ὡς φρονιμώσατον εἶναι καὶ 

ὠφελιμώτατον, Ι. τἴ. .55) Ἦ. 
5 ὥσπερ ἄλλός σις} Τιοσιπι Ῥ]ίοηΐβ ἴῃ 

Τγϑίάς ΤῸ. Ρ' 998, σοτητηοῖθ οομηρᾶ- 
γαν ὙΥ̓́ΘΙΒΚο : ὁ μὲν γάρ σις ἵππους ἐσι- 
θυμεῖ κεᾶσδαι ὃ δὲ κύνας, ὃ δὲ χρυσίον, ὃ δὲ 
τιμάς" ἐγὼ δὲ ὲ πρὸς μὲν ταῦτα πείως ἔχω, 
πρὸς δὲ σὴν σῶν ̓ φίλων καῇσιν σάνυ ἐρωσικῶς" 

καὶ βουλοίμην ἄν μοι φίλον ἀγαθὸν. γενέσθαι 
μᾶλλον ἢ τὸν ἄριστον ἐν ἀνθρώποις ὃ δρσυγα ἢ 

ἀλεκσρυόνα, καὶ ναὶ μὰ Δία ἔγωγε μᾶλλον ἢ 
ἵασπον σε καὶ κύνα. 

ἢ σχῶ] ϑίοθεῖ Οοάοχ οππὶ Ῥατῖβ, 1]. 
ἔχω ἀαῖ; ἀρίπάο ἄλλῳ Ῥαγῖβ. 1. 
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Καὶ Ἐπὴν ποτὲ τοῦ ᾿Αντιφώντος ἐρομένου αὐτὸν, πῶς 15 

ἄλλους μὲν ̓ ἡγοῖτο πολιτικοῦς ποιεῖν» αὐτὸς δὲ τ οὐ πράττοι 

τὰ πολιτικὰ, εἶπερ ἐπίσταιτο; ; Ποτέρως, δ᾽ ἂν, ἔφη, ὦ ᾿Αντι- 
Φών, μάλλον σὰ πολιτικὰ ν᾽ ὐμαφ τὰς εἰ μόνος αὐτὰ πράτ- 

τοιρυ» ἢ εἰ ἐπιερυελοίμην τοῦ ὡς "πλείστους ἱκανοὺς εἴνγῶι 
,ὔ δι» ἢ» 

πράττειν αὐτὰ ; 

σΑΡ. ΝΠ; 

ουομΜμοῦο ΒΟΟΒΑΤΕῈΒ ἃ σΛΟΤΑΝΤΙΑ ΑΥ̓ΒΗΤΕΒΙΤ ἨἩΟΜΙΝΕΒ. 

᾿Ἐπισκεψώμεθα δὲ. εἰ καὶ ἀλαζονείας ἀποτρέπων τοὺς 

συνόντας ἀρετῆς ΓΜ ΜΌΝ προέτρεπεν' ἀεὶ γὰρ ἔλεγεν, ὡς 

οὐκ εἴη καλλίων ὁδὸς 5 ἐπ᾿ εὐδοξίᾳ, ἢ δ ἧς ἄν τις ᾿ ἀγαθὸς 

τοῦτο γένοιτο, ὃ καὶ δοκεῖν βούλοιτο. Ὅτι δ᾽ ἀληθη ἔλεγεν, 
“ ὅλ, 9 ,ὔ ἐς ᾽! ΕΣ Ἀ ὧἂὦἁλ 9 

ὡὸς ἐδίδασκεν Ἐνθυμνωμεθα γὰρ, ἐφη, εἰ τις, μὴ ὧν “ἄγα- 

θὺς αὐλητὴς, δοκεῖν βούλοιτο, 4 τί ἂν αὐτῷ ποιητέον εἰη; ἄρ᾽ 

οὐ τὰ ἔξω τῆς τέχνης μιμητέον τοὺς ἀφωθοὺξ αὐλητάς ; καὶ 

1 ἀνελίσσων)ἢ Ηΐο ρμογπεγα ρυΐο 1ο- 
οὐπὶ υΓΠΡΟΘΙ ἵν. 27. ὅτε παρὰ τῷ 
γραμματιστῇ ἐν τῷ αὐτῷ βιδλίῳ ἀμφότεροι 

18. ἐφ᾽ ᾧπερ ὥρμηται. Ογτορ. ΨΙ1Π]. νὶ. 
2. ἐφ᾽ οἷς ἴασιν. Ὧδ Ψεμπαῖ. νἱ. 5. ἐσὶ 
ϑήρᾳ. ἐξιένω. 6 Μροίρ. 111. 4. ἐπὶ ξενίᾳ 

ἐμκξαςεύετέ τι. 
κ ὠφέλιμοι) Τία οχ Ψοβϑίαμο 1. ναΐρα- 

τὰτὴ φίλοι ΟΟΥΤΟΧΙῦ ΕἸΓΠΘΕΊΪ. 
1 ἡγοῖτο} δαπεῖπα εἰ Ῥαιῖδ. ἡ ἡγεῖπο, τ6}1- 

{||} ἡγεῖται --- πράστει --- ἐπίσταται, 56ἃ 
Ῥαγῖβ, ἐπίσταιτο ἀαῖ; ὙψθυιΠὶ ὙΘΡρΟΘΙΪΌ 
Ἐγποβί οχ ΨΊΠπαοΡ. οἱ Ρατῖβ. 111. 

ΙῺ οὖ πράστοι] ϑοιηθὶ ἴπ βϑπδίι αΐη- 
σοηῃίογατα ἔμπογαΐ ἐπιστάτης, αὖ 5αργαὰ 1. ἵ. 
18, μαγγαίαχη {10 

Ἢ πλείστους ἱκανοὺς) Ῥ]υςΔΙΌΙΙ ἸοσΠὶ 
τηθτηούδί Ἠϊπάρρυγρ, ἈΌῚ ἀοσοίαγ ϑοογα- 
τε ῥγφοοθρίϊ8. δία ΘΧθηρ]ο Ρ]5 ρτο- 
ἐμῖβοθ οἰν δ], αυδπα ται], αυϊ δα Τοπ- 
ῬΌΡΙ Ισατη δοοοϑϑίϑϑοηξ, οὐ Θαπὶ ΟΡΟΥὰ δυᾶ 
Ἰαναγθηΐ. 

Ὁ ἐπ᾽ εὐδοξίχ  Μα]ῖτα εὐδοξίαν αὐτὰ ( 48- 
τϑοηθ, ϑιθρθαπο οὐ Π οἰϑβκῖο, φυοὰ Τγ- 
ποϑίϊαπα ροβίχοτηδ τροθρῖι. ΟὈμηραγαὶ ἴά- 
τὴθη Ζθυμπο ἱπίγα Τ1Ψ΄. ἵν, 9, (ἴσοη, χχ. 

κωλεῖν. (δἴογατα ΔΥραμα οί ἴρβιαμι ῥᾶ- 
ἄθπι ἔδγ ταϊομθ ἰγαρίδίιν ἴθ Οὐγτορ. 1. 
γἹ,. 92. 

Ρ ἀγαθὸς τοῦσο] ΑἸὰ. Ῥαγῖβ. ϑίθρι. 
ἀγαθός τε γένοιτο καὶ μὴ δοκεῖν. υδπη Ι6ο- 
τοηθτα ταθίπιν Τλοῖβῖκο, ᾿πὲ}]]θοίο μόνον ροβὶ 
καὶ μή . ἴα οἰΐατη Εὐπθϑεῖ, τηνίδίο ἰατηθη 
σε ἴῃ σι; οὔ φοπηραγαΐο Ἰοθο ἷν, 1. “εἴτ σις 
οἴεται -- δόξειν σι ἀγαθὸς εἶναι, ἢ μηδὲν ἀγα- 
θὸς ὧν, δοκεῖν εὐδοκιμήσειν. ΤάροΥ ἘΕἸοΥρη. 
πι8 ΑΔ ρίαπο ἀαΐ σι γένοιπο, καὶ δοκεῖν. 
Ῥατγῖβ. 1. χοῦσο γένοιτο. Ῥαγΐβ, 111. τὶ 
ΟΥ̓, Νορίγαση ᾿θοϊϊοπθιη οχ “απίϊηα 
εὐ πα. 1 γῖ5. αἀβοῖνιε Ζθαπο, ηἶδὶ φιοά 
δ, ΟΥ̓ΙΒΒαΩ 40 5115, α Βγοάδοο ον] δίιτω 
δα]αμπχῖί, σοτηραγαῖο ἴοοο 1], νἱ. 59. ὅτι 
ἄν βούλῃ δοκεῖν ἀγαθὸς εἶναι, τοῦτο καὶ γενέσ- 
θαι ἀγαθὸν, . οἱ Ογτορ. 1. νἱ. 22. Οδοίοσιιμη 
ὃ καὶ γγο ὃ ἂν ἀϊοίιτα ἱπιουργοίδίιν Ζϑιμο, 

α τί -τ σοιητέον͵] ΤῚ δοουθδίϊνι!. Θβί, 



δῷ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚΒ ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΌΜ 

“» Ἁ, [2 ᾽ -“ ἃ ’ὔ Ἁ ͵ κ᾿ 

πρωτὸν μέν, οτί ἐκείνοι “σκευὴ τε κωλὰ κεκτήῆντοωι καὶ 
’ ἈΝ ο 7 "“ “ 

ἀκολούθους πολλοὺς περιάγονται» καὶ τούτω ταυτῶ ποιῆτεον" 
᾽) “ ᾽ 7] Ν ᾽ ΄ ἐν “ ἋἉ 

ἐπειτα, οτέ ἐκείνους πολλοί εἐποαίνουσί, ταὶ τούτῳ πόλλους 
5 Ξ᾿ 4 ἃ 

ἐπαίνετοῖς τὼς μων δον ἀλλὰ μῆν "ἔργον ἫΝ οὐδαμοῦ 

ληπτέον, ἢ εὐθὺς ἐλεγχβήσεται γελοῖος ὧν, καὶ οὐ μόνον 

αὐλητὴς κακὸς, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπος ἀλαζών. καίτοι πολλὰ 

μὲν δαπανῶν, “ μηδὲν δὲ ὠφελούμενος, πρὸς δὲ τούτοις κοκο- 

δοξῶν, πῶς οὐκ ἐπιπόνως τε καὶ ἀλυσιτελῶς καὶ καταγελάσ- 
͵ ε ͵, Π) ᾿ Ν ᾿ 

τως βιώσεται ; : Ὡσαύτως, εἴ, τις βούλοιτο στρατηγὸς γα- 

θὸς. μὴ ὧν, φαίνεσθαι, ἢ κυδερνήτης, 8 ἐνγοώρυεν; σί ἂν συμ- 
δαίνοι. ἄρ᾽ οὖ» ἄν, εἰ μὲν, ἐπιθυμιῶν νεῷ δοκεῖν ἱκανὸς 
εἰναι! ταῦτα πράστειν; μὴ δύναιτο πείθειν, “ ταύτῃ λυπηρόν ; Ἢ 

εἰ δὲ πείσειεν, ἔτι ἀθλιώτερον: δῆλον γὰρ, ὅτι κυδερνᾷν φε 
κατασταθεὶς ὁ μῆ ἐπιστάμενος ἢ στρατηγεῖν. ἀπολέσειεν 
“ἍἋ ἣ { ’ , ἢ δι ν ων Δ 

ἂν, οὃς ἥκιστα βούλοιτο, καὶ αὐτὸς “ αἰσχρῶς ἂν καὶ 
-“» 3 7 ς Ν᾽ ᾿Ἶ χ Χ » ν 

κακῶς ἀπαλλάξειεν. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πλούσιον καὶ 
Ἀ ᾽ "»", ἈΝ 

τὸ ἀνδρεῖον καὶ τὸ ἰσχυρὸν Γ μὴ ὄντα δοκεῖν, ἀλυσιτελὲς 

ἀπέφαινε. προστἄττεσθαι γὰρ 8 αὐτοῖς ἐφή μείζω ἢ κατὰ 

δύναμιν, καὶ μὴ δυναμιένους ταῦτα ποιεῖν, δοκοῦντας ἱ ὁκανοὺς 

εἰναι» συγγνώμης οὐκ ἂν τυγχάνειν. ἀπατεώνα δ᾽ " ἐκάλει 
. 

οὐ (μικρὸν μὲν» εἰ τις ἀργύριον ἢ σκεῦος παρᾶ σου πειθοῖ 

ΜΙ. θι}0. δα ἢν, 10. 1001}. σοι αὐ αὐτὸ 
δοοιιδαῦίνιιθ 5᾽ἐ, πατὴ ἢιυι)ιβτηοα!ϊ ἀογναεῖνα 
ἔεγε σαϑθση ροϑί 56 Βαθοπί, θιυπάοιη 50. 
θοτη νοῦρα ἃ ααῖθι5 ἀουϊναηίισ, (75 
Τα] ΘΧΘυρ]α μαθο5 Πᾶς βθοῖ. οἱ 1], 1, 
28, Τ[Ιηϊογάϊτη οἰΐατη ἀθο  Π8 01} 16 διιηΐ, 
οὗ ποιῆθῃ “ιοα ροβέρομπϊὶ βοἱθῖ, ργεῆχιιση 
Βαροηΐῦ ἔπ ποιηϊηδίϊνο, δ ὠφελητέα σοι ἣ 
σόλις. 111. νἱ. 3, 3. 

ἃ σκεύη τε καλὰ] ΝΟΠ 6656 ᾿πϑιτηθηΐᾷ 
τηϊιϑῖοα, στοαί σοηίτα Εἰγηθδίυτη τποπαϊς 
Ἄγ εῖθκο; πϑοὸ Ούξοθ ἰΐα ἀϊοευπίσ, ΤΙΡὶ- 
οἶπο5. Οτθοὶ τηαρηϊῆοο νοεῖ ἱποράθθαηΐ, 
οὐ οἵηηϊπι δΥ οι ΠΔ ϑυυοβἰβϑίτηϊ δὲ 
ΟΔΥ5ΒΙ ΠΪ ουδηΐ, δὶ 45 δὰ οῃοτοβ Π]οην- 
5[δ0ο8 ΘΟ Πα ΘΟ ΘΟΥι τὴ ΟΡΘΥΆΤΠ ΔΓ ΘΙΠΠΙ6 
νοϊοθαῖ, τὸ οχ Τοιηοβίμθηρ ἀἰβοϊ μη115. 

Ὁ ἔργον γεῖ Ἰορᾶγθ Ορθύδτα 5ιι8πι,) οἵ 
ΑΥΕΪΒ. 5.186 ΘΧρουϊτηθηΐαπι ἄαγὸ, φιοὰ πὸ 
νοῦ τς ἐργολαδεῖν ἀϊοϊτ, 

᾿ μηδὲν δὲ] θά. ΡΥ. οἱ Ῥαγῖβ. δὲ ογηϊί- 
ἰυηϊ. ς ΄ 

ἃ σαύτῃ λυπηρὸν) Βοἶδκα σάνν λυπηρὸν 
τη ]οΡαΐ. 

Θ αἰσχρῶς ἄν καὶ] Τα οχ Ῥατίβ, 1. 5ΟΥΡ51, 

{1} σα]ρο αβϑοῖ αἰσχρῶς {σε καί. 
ἔ μὴ ὄντα δοκεῖν] ϑίορῃδπιιβ βούλεσθαι 

δαὶ νοϊξθαΐ, φαοὰ ΝΔΙοΚοηαΐγ ποοθϑβδυῖι 
6586. Ὡρραθαῖ. Ἐ)556 φηΐτη δοκεῖν ἢ. 1]. 5]- 
την ΐατο, ἀρ 410 υϑιῖ ἴρβα αἴχογδὶ αὐ Ἐλιγν. 
Ηἱρροὶ. ν. 462. ΜΜΙῺῚ εοτπὶ ὙΝ εἰβκίο 
νἱάδείυν αϊοίιτα 6556 ῬΓῸ γι οαϊςίϊηιαἰΐογιο 
»ιιδίϊοα 6556ν μαδογὶ οἱ 511. 

ΠῚ αὐτοῖς]  υπεῖπα αὐσοὺς ἀαῖ. 
ἢ ἐκάλει οὐ μικρὸν] [τὰ οὐτὰ Ψαπιῖπα, 

Προ 1,οἰάρηβὶ, νἱπάοῦ. 1. εὲ Ῥατγῖβ, 11], 
Ἐτηοβεϊαπᾶ Ἑαϊῦο. οὲ Εὐβηκοη, οοηίγα 
ἐκάλει φὸν οὐ μικρὸν μὲν οὐδ᾽ εἴ σις. ΑἸά. 
ῬΡαυἰ8. ϑίθρῃ. Ἐχοοτρία. οββίαμα φὸν το- 
Ροπιπηέ απΐθ εἴ σις ΟΙηΪβ50 οὐ πορδίίοιιο, 
4ιᾶπι ὙίμπαοΡ. 11, Ῥαγῖβ. 1. δεΐατηι οἰηΐτ. 
τὰπῖ βοσναίδ ἑδταθη νι] ραία Ἰθοείοιιο. 1- 
ΟΠΟΪΑνἶιι8. γουθα ἘΓΔΏΒΡΟΠΙΪς οὐ σὸν μικρὸν. 
ΜΙΒΙ ταοπιργατη Αἰϊαυοα ἀσαμπηθπίδ ΟΠ 5 



ΤΙΒΒᾺῈ 1. ΟΑΡ. ΥἹΙ. δϑ 

λαξὼν ἀποστεροίη, πολυ δὲ μέγιστον, ὅστις μηδενὸς ἄξιος ὧν 
ἱ ᾽ ,ὕ 7 ς ε Ἀ ᾽ “ 
ἐξηπατήκει, πείθων ὡς ἱκανὸς εἰη τῆς Κόλεως ἡγεῖσθαι. 

Ι ἈΝ Ν “ 9 Ζ ,. ἥδ ᾧ ᾿. ΕἸ Ζζ Ἁ 

Ἐμοὶ μεν ουν ἐδόκει κῶ του ἀλαζονεύεσθαι ἀποτρέπειν τους 

“ 1 
συνοντῶς 

ΘΧχοίαἴθθο ν᾽ ἀθίμσ, 4110 σοτηρδγαίῖο ἀλαζόνος 
οαπὶ ἀσατεῶν, Ἰπδ[{ππ|ὰ ΡΟΥβοογθίαυ δίαιθ 
1] πβέγαγθίασ. Μίφοιπη βθηες ΥΥ οἶβ Κα. 

1 ἐξηπσατήκει) ὟΝ εἰβκῖο ρυορίϑθυ. 511 }1]11- 
τμαἴπϑπ. οἴ ΤᾺ] πἷ5 νους ἐξηπατήκοι 
βου θοπἄμγα νἱἀοραΐαγ: τΐῃϊ γοὸ πος 
ἰρβασηῃ τθηῖριις ρογίθοϊι τι ἀ]5ρ]1ςοί. 

Κ πόλεως ἡγεῖσθαι] Ηΐης 5θαιιϊίιγ 5ου- 

τοιάδε διωλεγόμενος. 

ΒΊΟΠΘΙΠΙ [556 Παδιίαια. οὐτὰ Δἀο]οβοοπίο, 
4υϊ δὰ τϑσὰ ρυὈ]οαπ σου άατη ἀοοθάθυρ 
ψο]οραῦ Ὡ1}1ὰ νοὶ βοϊθηςία ν6] ρυπάρηξα 
οἶν 1 ργεοραγδξιι5, 

Ἰ σοιώδε διαλεγόμενος) “7 ππίϊπα οχ ἰηϊεῖο 
11|θγ1 βθαιθηίῖ5. πο σϑρϑεϊῦ νοῦθα : ἐδόκε, δέ 
μοι καὶ τοιαῦτα λέγων προτρέπειν. 



ΠΥ ΤΠ 571. 

“Δ Φὶ ᾿ 

γῦν ΝᾺ τὰ δ. ᾿ οϑφφραν ψηθ 

νν υ Νὴ ἔρυρβε ὡς 
; δον... 0... ΤΣ 42] ἣ ΝΜ 

Ἂ ᾿ πβεμῳ ἊΝ Διρήνα, Εν τὰ ἜΝΩΣ 

᾿“ μὰ. ἐὰν] 

ἀπίρν: χο ΤῊΝ ὑρεβ ςραλ δ: ἤχων ὦ 
εὖ μα τν ἐἀγον ᾿ δ πκύδανς δι, 

»" δ 
ΎΥΝ ᾽ νόμο δι ἐρορα ἦς ἴών ν δ 



ἘΒΠΝΟΦΩΝΊΤΟΣ 

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΒΥΜΑΤΩΝ Β. 
4 

ΣΑΣ 

ες, τ 

ΒΟΟΒΑΤΙΘ Ὲ ΨΟΙΌΡΤΑΤΕῈ ἘΠῚ ΤΕΈΜΡΕΗΑΝΤΙΑ ΟΜ ΑΒΙΘΤΙΡΡΟ 

ΟΥ̓ΒΕΝΖΞΕΟ ὈΙΒΡΌΤΑΤΙΟ. 

3 "Ὁ 

ἘΔΟΚΕΙ δὲ μοι " καὶ τοιαῦτα λέγων ὃ προτρέπειν τοὺς 
Ἄ.: " 3 ὔ 

συνόντας ἀσκεῖν ἐγκράτειαν 
Ρ 

ὁ πρὸς ἐπιθυμίαν βρωτοῦ καὶ 
[ἐ - Αὺ ᾽ Ν 4 ἉᾺ ᾿ ἢ 7ὔ 

πότου καὶ λαγνείῶς κῶὶ ὑπνοῦ. και ρίγους καὶ “σώλπους 

ἃ καὶ σοιαῦτα λέγων] Ηδο νεῖθᾶ δύριι- 
ΤηΘΠΐΟ 6556 αἷί ὟΥ εἰϑῖκθ, ρυξθσθϑβϑῖββθ θ 8} 
ἀϊδριιδεϊομθση ἀθ ἰθιηρθύδηῦα, οὐτὴ απ 
ἢξφο 516 οορυϊαπάα οἵ οοπθηαδηάδα. Θποαςὶ 
οηΐπι δα βϑαιθηΐθτα τη 0 αἰβριιαι ποῖα 
ΥοΟρουδηαῦ γοῦρθα καὶ χοιαῦσα, νίτα ΠοΙὶ 
ΒΟΥΤηΟπὶ Οὐφοο ραΐαί Υἱῦ ἀοοσίι5. )6- 
Ὀυΐϊθ56 οηΐτα ἴΐα 6556 καὶ σάδε νοὶ] σοιάδε 
λέγων, διΐ καὶ τοιαῦτα λέγειν οἷα προτρ. 
Αἰᾳας οἸπηῖπο ἰοίαμη Ποὺ οαραῦ δΔΥρὶ- 
Τηθηΐο ἴρ50 δὴ δοίθ Ἰπποίαπη Δα ΠΟΥ ΘΥΘ 
ΘΑΡΙΕ ργοοράρητξ σθηϑθοί ΝΥ οἰκο, αὖ π}]1]0Ὸ 
ΤΩΟΔῸ 9θρασδυὶ Ἤν ΠΙΡΥῚ {010 δαΐ ροβοῖϊ 
αὐὐΐ ἀοροαῖ. (ὐΟΠΕ ΠΟΙ οηΐστα ΠἰΡγῸ ῬΥΐταο 
Ῥγδοοορία σῬΠΟΥΑ]Ϊα ; ΔΙ ΓΟ τη {ΥΔάοΥ6 51η- 
συϊατῖα οὐ Θχθυρ]α, αυ]5 ϑοογαῖθβ οἰκεί- 
οὺύς. Ἰηδι ποτ. Ουοά δὰ νοῖῦα Οτῶςα 
αἰποι 1] σαρ (15 ροϑῖία, 1Π 115 ᾿Ἰπίρυρ 6 - 
(Πα 15 πἰΠλ15 ἀγριιίαίαγ νἱγ ἀοοίι5. 

Ὁ προτρέπειν) πῆτὰ 1), ν. 1. θϑύ δια 
λεγόμενος προετρέπετο. - Ἐὶ ἂν ἡ ἢ ΑΝ ἢ 
ἐπαιρόμενοι προτρέπονται ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι. 
Μεάϊυτη δἀμιθείαγ 1. 11. 92, οἱ 111]. 
111. 8, 

7 πρὸς ἱπιθυμίαν ---- ὕσινου)] Το ρΊοββο- 
ΤΩΔΕΪ οἰτη]ογα 6656. τοῖῃϊ νἱἀοπίιν ααᾶπὶ 

ΧοΠορΠομίϊα ογδίϊοῃϊ, αΐ Ἰθοίουθηι ρυΐππο 
Ἰοσο, δὲ] ἀθ ἐγκρατείᾳ ἀοσογα ᾿πϑεπϑραΐ, 
α6 πίττα 6]5 ἀοοθσθ ἀθροῦαί. Τ)εϊπᾶρ 
ἀθεϑῦ καὶ κωρσερίων Δῃΐ6 νεῖρᾶ ῥίγους καὶ 
ϑάλσους καὶ πόνου: Ἡᾶτη Ροβίχοτηδ Πδθο {Υ18 
γορθα οοΙητηοαθ ΠΟΠ ροβϑιιηΐ γοΐουυὶ δα 
ἐγκράπειαν οἱ ἐπιθυμίαν. Αἰ] ααϊάονη 
Βίβρῃδηιβ Ἰοσα 50 Ρ(ΟΧΤη, αιλ88 51 ΠΎ]]1 
6556 ρΡυΐίαθαῖ, αἰΐα}10 Ῥοτέι5 οὐ ΕΓ ϑεῖ, 
ααϊθ5 ἀυγ ἀγὼ ἸΟΟΪ τηο τὶ φϑηβθϑηΐ, 
([πΐογ' 4116 Ἰοοαπι ὃ 7. δ] ἐγκρατεῖς τούτων 
ἁπάντων γοϊογαπίαγ οἐΐαπι δὰ ἸΔΟΎ Θ ΠῚ, 
ἔγΙριιβ οὔ ἐθϑῦ 1} ὙΘΥΌ ΠῚ τῊΪΗ] ααϊάεπι οχ- 
Οὐβαῖο Πεθο Π1]1]Ὸ τηοᾶο ἴῃ πππης Ἰἰοσιτη. 
σοπνθηΐγο ν᾽ ἀθῦιισ, αὶ ποῖ 5ο] τη ἐγκρά- 
σειώ ἸπυιϑιςαοΥ τπιοᾶο ἀϊοϊ(ι, 564 ἐσιθυμία 
οὔαπι Δα]αποία οϑῦ σγοθιι5, 188 ΡΘΥ ΥΟΥΠῚ 
Ὡδίθγατη οὖ ΒοΙΏΪηἷ5 Θὰ ΠΟῊ [Ο]ογδηΐ. 
Χγποϑίι5 ραν ἀθϑίηϊῦ 1ῃ γουθὶβ Ορίογιηι 
τἰδξαϊίιι8. ΘΥαὲ ἰγυ θγρ ΟΊ γ6 καὶ καρτερίαν; 
φιιοά 7ογία586 ἐχοϊαϊέ : Ἡΐδηο αυϊάσθπι ἰπ 
5 ΒΡΙΟΟηθτα 60 {Δο]]1π|5 ἱποίάθγθ ροίεταΐ, 
401 ἴῃ τηϑΥρηθ αυϊηΐεα Τ,Θομ αν. ροβίϊατα 
(ΟὨ]ΘΟΓΆγα καρτερίαν Ρ΄Ὸ ἐγκράτειαν νἱ- 
ἀογαί, ἸΤηΐτα 11. νἱ, ). οϑύ ὅστις ἄρχει ---- 
καὶ λαγνείας καὶ ὕσνου καὶ ἀργίας. 
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πόνου. ὃ Ινοὺς δὲ τινα τῶν συνόντων ἀκολασεθθάμα 

ἔχοντα πρὸς τὰ τοιαῦτα, Εἰπέ μοι» ἔφη». ὦ ᾿Αρίστιππε; 
εἰ δέοι σε παιδεύειν παραλαβόντα δύο σῶν γέων, σὸν μὸν, ὅπως 
ἱκανὸς ἔσται ἄρχειν, τὸν δὲν ὅπως μὴ ἀντιποιήσεται ἀρχῆς. 
πῶς ἂν ἑκάτερον, παιδεύοις : βούλει σκοπώμεν, ἀρξάμενοι 
ἀπὸ τῆς τροφῆς ὥσπερ, ἀπὸ τῶν στοιχείων : ;: Καὶ ὁ ̓ Αρίσ- 
τιππος ἐφη; “ Δοκεῖ γοῦν βοι ἥ τροφὴ ἀρχὴ εἰναι" οὐδὲ γὰρ 
ζῴη γ᾽ ἂν τις» εἰ "μὴ τρέφοιτο. Οὐκοῦν τὸ μὲν βούλεσθαι 
σίτου ἅπτεσθαι, ὁ ὅταν ὧρα ἥκῃ, ἀμφοτέροις εἰκὸς παραγίγ- 
νεσθαι; ἘΕϊκὸς γὰρ, ἔφη. ΤΣ οἷν προαιρεῖσθαι τὺ κατεπεῖς 

γον μᾶλλον πράττειν, ἢ φῇ γαστρὶ χαρίξεσθαι; πότερον ὧν 

αὐτῶν ἐθίζοιμεν: Τὸν εἰς τὸ ἄρχειν; ἔφη» νὴ Δία παιδευό- 
μένον, ὅπως μὴ τὰ τῆς πόλεως ἄπρακτα γίγνηται παρὼ τὴν 
ἐκείνου ἃ ἀργίαν. Οὐκοῦν, ἐφη9 καὶ ὅταν πιεῖν “ βούληται, 
τὸ δύνασθαι διψῶντα ἀ ἀνε ἔχεσθαι τῷ αὑτῷ " προσθετέον : ; Πάνυ 
μὸν οὖν, ἔφη. Τὸ δὲ ὕπνου ἐγκρατῆ εἰναι» ὥστε δύνασθαι 
καὶ ὀψὲ κοιμηθῆναι, καὶ πρωΐ ἀναστῆναι, καὶ ἀγρυπνῆσαι; 

Χ 
κα! 

ἔ 

αὐτῷ. 

ἃ Τνοὺς δὲ] ϑουίθπα οὐδέ οηΐβ γὰρ Ροδ- 
τὰ] ΔΓ, ᾳυοά, νεγίθπᾶο στρα! Β Θββδυῖο, 
τϑοίθ δἀτηοηυῖ ὙΝ εἶβκο. 

Ρ ᾿Αρίστισπε) Ηδὸο οὰπὶ Αὐἱβεῖρρο ἀἴ5- 
Ῥαίζαίίο, ταῦ αἰΐογα 111. 8. ἐθ θόπο δὲ ρυϊοῖο 
Δ᾿ῖθ πὶ 40 Αὐἱβεέῖρρο δῃϊταὶ ᾿πμαϊοίασα Παροῖ, 
Ὶς ρυίτηιιθ ϑοογδαίσουστα ἀἸβοὶρι ]οΥατα 
τηργοθᾶρ ῬΒ]Π]οβορῃΐαπὶ ἄοοιϊέ, ἰταἀθηία 
Ῥμαηΐα ἀρὰ Ἰίοσθη. 11, 65. ΑὐοίοΥ 
Ἰρίεαν ἘΣ βίο! ϑοογαῖοθ Ρ. 485. χιΐ Αὐῇϑβ- 
τἶρρυσα ἔδοϊς Χοπορμομπίῖϊβ Ποβριἶο ἴῃ 
ΞΟΠ απο τἰϊρηΐρηι, τηΐπι5 οοτητηοᾶρ ἤηχ- 
1556 νἱάθει ἘΠ Κοηϊο. 

Ὁ Δοκεῖ γοῦν) Ἀρρείς βούλομαι. ΤΓοῦν 
ἰάθη οοῦ χυοᾶ γὰρ, οἵ τράαϊξ σαί οηθτῃ, 
΄υαγο σοποθάδς Αὐἱβέῖρριιβ οχ μᾶς τὸ 5ι- 
ΤαΘ Πα τι πὶ Θ5ε6 ρυϊποῖρίατα, Οοηῇ, δα 1. ἱν. 
8, ΟΕ ΣΤΙ, τ ἸΌ. 

ἃ ἀργίαν] Ἐχηθβε οοηἸθοίϊατατη Β68- 
ΒΔ, ΟΠ Ϊ5. ὙΘυβίοηθ σοηΠγτηδίδπι νι] σαγὶ 1θ- 
(ἰοπὶ ἀρχὴν ῬΥΓεοίδ Ζραπο. Κογαοϊίαέθηι 
ἱπιουρυθίδτυσ ὟΝ εἶβκο. Σ 

ο βούληται) Μυϊρσαΐιπι βούλωνται ὈΔΥ- 

Ὀᾶγο στὴ αὐτῷ οἱ διψῶντα ἡυποίυσα, 5118- 

εἴ σι δέοι. ποτέρῳ ἂν προσθείημεν : Καὶ τοῦτο; ἔφη; σῷ 
Τί δὲ, ἔφη, τὸ ἀφροδισίων Ε ἐγκρατῆ εἶναι, ὥστε μῆὴ 

ἀρηίθ ϑέθρῃαπο οουτοχὶ, ἱπορίθ ἀρέδβηαϊε 
Ζριμθ, ἰδοϊτπι δατγηϊοὶς οδμη ϑο ἢ 2. 
Ῥατῖβ. γ διψῶντας ἀαῖ. 

Υ εἴ σι δέοι] Ῥαγῖβ. 1. καὶ εἴ τι δέοι ἀαϊ. 

5. ἐθελοντὴν] ἘΠ, ΡΥ. εὲ Ῥαγῖβ. ἔδελον- 
τὴς ἀμί, 

ἢ προσεῖναι] ὙΥ̓ εἶδίκο προσθεῖναι τη] θα, 
ααοπίαπῃ γι] σαίιπι νου τσὴ νἱγίι ἔθη 8]1- 
Πυδτη ἃ παίιγα ἰηβίτατη ποπ ἀἰἸβοῖρ πα οἱ 
ἀοοίσίπα ἰγααϊίατα 5ἰσπϊβορι ; χαρὰ τη ϊηὶ 
ΠΟΠ υἱάρταγ. 

Ϊ χαὶ γὰρ καὶ] ΑἸίοσαπι καὶ Ομ πὶ 

Ψυπεπε οἱ ΑἸάϊμδ. 
Κ γαστεὶ δελεαζόμενα] Ἐλπίδα οχ ἕου- 

τι] τὰ μὲν ---- σὰ δὲ ΔρΡ̓ΏΟΒΟΟΙΕ 510] υἶβιιβ 
αϑῇ δ κοηδῖγ γόσοβ ᾿ἰϑίαβ οχ πηδυσίπο 
τροθρίδβ ἴῃ σοῃίοχίι Ἅ 6550. ΧΝΘΠοΟρΡΠομτῖ 
ΘηΪπὶ βαῖ5 ἔιῖθθο αἰχῖβθθ: σῇ ἐσιθυμίᾳ --- 
δέλεαρ. Οοπίσα, ϑομι2 Πδοο ἴρβϑα νϑύθὰ 
1ΠουπΔ ἀπόοτιπι πέρ ΘΔ ]Ο ΠΟ ΠΑΌΘΥΘ 
Ῥοέϊι:5. ῬΟΒ56. ΨΘΙΌΒΙΓΆ]1π|5. ὙἹἀουϊ σϑηβιϊί, 
ἘΣ χαϊάθπι ΟμΊ 5βῖ5 115 σου ῖβ, αι Ἄ Α]0Κο- 
ΠΑΥΪΟ βρυσῖα νἱἀθθαηΐασ, Ὀτιρία πἰπυῖϑ 
ΠφτοΥ νἱάοο τὰ Πές καὶ μάλα ἕνια δυσωπ. 



ΤΒῈΠ 1. ΠΑΡ. 1. ᾿ 57 

διὰ ταῦτα κωλύεσθαι πράττειν, εἴ τι δέοι; αὶ τοῦτο, ἔφη, 
“ 3 "-“Ὡ 7 7’ Ν Ν ἅ Ἧ 7 ᾽ Ν 2 

σῷ αὐτῷ: Τώδέ; τὸ μὴ φεύγειν τοὺς πόνους. ὠλλὰὼ ὃ ἐθε- 
λοντῆν ὑποροένειν» ποτέρῳ ἂν προσθείημοεν ; Καὶ τοῦτο, ἔφη; 

“κ᾿ κΥ 7 ᾿ 2 δ -“ ᾽7 ᾽ ΄ὕ ΄ 
τῷ ἀρχείν παιδευομένῳ. Τί δέ ; τὸ βυαθεῖν, εἰ τι ἐπιτήδειόν 
ἐστι μάθημα πρὸς τὸ χρατεῖν τῶν ἀντιπάλων; ποτέρῳ ὧν 
Ἀ προσεῖναι ΒΝ πρέποι: 3 Πολὺ, νὴ Δί᾿ ) ἔφη; τῷ ἄρχειν 

παιδευομιένῳ καὶ γὰρ καὶ τῶν ἄλλων οὐδὲν ὄφελος ἄνευ 
τῶν τοιούτων μιαθημιάτων. Οὐκοῦν ὃ οὕτω πεπαιδευμένος 
ἧττον ἂν δοκεῖ σοι ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων ἢ τὰ λοιπὰ ξώα ἁλίσ- 

εσθαι : τούτων γὰρ δήπου τὰ μὲν " γαστρὶ δελεαζόμενα, 
καὶ μάλα ἔνι δυσωπούμενα, ὁ οινως τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ φαγεῖν 
εἰγόμενα, πρὸς τὸ δέλεαρ ἁλίσκεται; σὰ δὲ ποτῷ ἐνεδρεύεται. 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἄλλα ὑπὸ λαγνείας, οἷον 
[γέ ΕΙ Ν [ 7 Ν Ἃ “«“΄ ᾽ὔ ᾿ 

οἱ τε ὄρτυγες καὶ οἱ πέρδικες, πρὸς τῆν τῆς “)ηλείας φωνὴν 
τῇ ἐπιθυμυίᾳ,. καὶ τῇ ἐλπίδι τῶν ὠφροδισίων φερόμενοι; καὶ 

᾿ ἐξιστάμενοι σοῦ τὰ δεινὰ Ὁ ἰναλογίζεσθαι, φοὶς νηράτροις 
ἐμπίπτουσι : ; Συνέφη καὶ ταῦτα. ΟΟὐκοῦν δοκεῖ σοι αἰσχρὸν 
εἶναι ἀύνακῳι Ταὐτὰ πάσχειν φοῖς ἀφρονεστάτοις. σχὼν ὅ)η- 
ρίων; “ἡ ὥσπερ οἱ μοιχοὶ εἰσέρχονται εἰς τὰς εἱρκτὰς 5 εἰδό- 

αυΐϊῃ πος Ἰρβιιτα ἕνιω Ῥοβῦ σὰ μὲν ρίαπιβε σὲς σῷ μοιχεύοντε κακόν σε καὶ αἰσχρὸν, 
τοάἀιππάαγοι : Δ] απ ἴδοι] ΥἹΥἹ ἀοςι 56η- ὄντων δὲ σῶν ἀπολυσόντων. αι] ΟΟα]οΐ5 [ἰ6ο- 
ἰθηξ85 ἀοσθ θυ η. το π65 φηοίαν! 4115 ΒΘ. ]1η. νοῦρα ὥ τς 

1 ἐξιστάμενο!] ᾿Εξίσπσαρμαι Θ5ῖ, ηιθηΐ6 ἀἰ- ὃ νόμος ᾿δαπα δὰ κακῶν καὶ αἰσχρῶν ὩΪΗ1] 
γιοῦθοῦ, 568 αἰΐογιον, Ἰάηιιθ ἔργθ ῥγορίθυ δἰἰπιᾶ 6556. οθηβϑιέ ΠΪΒ1Ὶ σ]οβθβάτα οἱ Ἰηΐοι- 
ν]ο]θηΐαμ 4 θη αῃ δἤθοιιση. δ8]ς 1. 11]. Ργθίδοηοτα ΨΟΓΡΟΥΌΠΤΩ κίνδυνον κακὸν καὶ 
12. ῥτορίοσ ἀο]ουῖβ νϑῃοπηθητίδτη, ἴῃ ἢ, 1. αἰσχρόν. Τάρῃι βου] εἴσε κίνδυνον. ΜΠ 
ϑαΐομη ῬΥΟΡίου νη θηΐρθιη δηλ, αὖ Τὰ ΟἸΤ ΠῚ ΒΟΥ θά πιτα νι ἀθρδίι καίτοι κίνδυνον 
ἄϊξατη, οοχητηοοποπη, ΗΘ βυοῃ. οχροηϊῦ εἰδότες ἐπικείμενον σῷ μοιχεύοντι κακόν τε 
ἐξίσταται, ἐκπλήττεται. Βυϊάαθ: ἐξζιστάμε- καὶ αἰσχρόν" ὄνσων δὲ πολλῶν σῶν ἀπολυσόν- 
νος σάττεται δὲ καὶ ἐπὶ ποῦ ἐκπληταύμενος. σῶν τῆς σῶν ἀφροδισίων ἐπιθυμίας ἐν ἀδείᾳ, 
Ἰάοτη οχρ]ϊοαὶ ἔκσσασις" ϑαυμασμὸς, καὶ ὅμως εἰς σ. ἐ. φέρεσθαι, ἄρ᾽ οὐκ ἤδη ποῦτο σ΄. 
ἀλλοίωσις, οἱ ἐξέσσηκε᾽ μαίνεσαι" 40 56 η581 κ. ἔσσιν; ΥΥ οἰβκῖο ομηΠὶβ Ἰοοῖ9 ἃ νουθῖβ 
σσσυττδ ἀρ. Μίαγο. 111. 91. Ν]14. ΓουΡ. αὦ ἱπάθ ὥσπερ οἱ μοιχιοὶ ἃ ΘΟΟΥΔΌΪ5 ΘΟΠ51110. οἵ 
ϑ]4, ἴῃ νος. ἐξέστηκε, β'ϑηβιβ οϑί ρίαν, γοθροῦθο ΔυβορΡΙ ἔμοι γε δοκεῖ ὈΙΔη6 8}16- 
τυὖ τήθης ϑἴτηρθ, Παὸο ατϊηιναϊΐα ργα ἰα5- Ὡυ5 νἶβιιϑ δῦ; [π΄ δἰύοσο [ϑΠΊΘ ἢ ΤΠΘΙΡΥΟ 
οἵυΐϊα αἰἰθο ρογοοί ιιγιίμγ, δὲ φιαδὶ πιθηΐε οοΥυγϊσθπάμτα Ῥυίαραῖΐ καίτοι πηλικούσων --τ 
αἰϊογιατίιν, μὲ 6 ρογιοια γιογν οορίίογιί, ἐν ἀδείᾳ, εἴ τις ἐλαύνεται ὅμως τῇ ἐσιθυμίᾳ 
αἰψιιο ἰία ἴγι οα.5565 Ἰποϊάατιί. 8, ὥσα εἰς “. ἐπ. Φ. ΜΙΠῚ πὰ]14 ἤὰηο 5ιι- 

ἴὴ ἀναλογίζεσθα,.}] Ῥαγ5. 1. λυγίζεσθαι Ῥογοοῦ ἀπ  δεῖο βου ρύμσαμη (οα]οΙ5. Ῥαγ]- 
ἀαὶ ἀοίποορ5 Ἐπ 4, ργ. ϑηραταῖς, ἀα04 ΟΟΥ- 51] ἴπ Ῥοβίθυ!ου Ὁ τηΘΓΩ ΤῸ Ρ]ΔΠῸ 6586 βῸ- 
τοχῖϊ Ῥατίρίπα οὐ ϑίβρῃ. ΠΌΪΏΔτη, ἰΐααιιθ οατὴ ΟΠ χίο νοῖρα ἐν 

ἢ ὥσπερ οἱ μοιχιοὶ)] Ῥαιΐ5. 1. καὶ οἱ μοι- ἀδείᾳ Ἰηάο δἄἀεοῖν!, οἱ ἐλαύνεται ψ]σὸ δηΐο 
΄ . . "5 - 

χε... ϑρσως Ῥοβίψαγη. ογηῖϑὶ, 40 ἔδοίο οὐδίϊο τη }- 
᾿" “- - Ϊ.) Η " ᾽ 

Ο εἰδότες ὅτι ῬΑΥΪ5. 1, ὅτι κίνδυνον εἶδός ἸΠΟΥ ραι15 Πυϊΐ, 

Π 



δ8 ΧΕΝΟΡΗΘΝΤΙῚΝ ΜΕΜΟΝΑΒΙΙΌΜ 

σες ὅτι δ κίνδυνος σῷ βμοιχεύοντι» ἅ τε ὁ γόρνος ἀπειλεῖ " χα- 

θεῖν, καὶ ἐνεδρευθῆναι, καὶ ληφθέντα ὑβρισθῆναι" καὶ τηλι- 

κούτων μὲν ἐπικειμένων τῷ μοιχεύοντι κακῶν τε καὶ αἰσχρῶν, 

ὄντων δὲ πολλῶν τῶν ἀπολυσόντων τῆς τῶν ἀφροδισίων. ἐπιθυ. 

μίας ἐν ἀδείᾳ, ὁ ὄμνως εἰς τὰ ἐπικίνδυνα φέρεσθαι, ὦ ἄρ᾽ οὐκ ἤδη 

τοῦτο παντάπασι κακοδαιμονῶντός ἐ ἐστιν: Ἔμοι γε δοκεῖ; 

ἐφη. Τὸ δὲ εἶναι μὲν σὰς ἀνωγκαιοτάτας πλείστας πρά- 

ξεις σοῖς ἀνθρώποις ὁ εν ὑπαίθρῳ, οἷον τάς Ζε πολεμικὰς καὶ 

σὰς γεωργικὰς καὶ τῶν ἄλλων οὐ τὰς ἐλαχίστας; σοὺς δὲ 

πολλοὺς ἀγυμνάστως ἔχειν πρός. σε ψύχη καὶ πρὸς “άλπη; 

οὐ δοκεῖ σοι πολλὴ ἀμέλεια εἰναι: “ Συνέφη καὶ τοῦτο. 

Οὐκοῦν δοκεῖ σοι τὸν μέλλοντα, ἄρχειν ἀσκεῖν δεῖν καὶ 

ταῦτα εὐπετῶς φέρειν: Πάνυ μὸν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν, εἰ 

τοὺς ἐγκρατεῖς σούτων ἁπάντων εἰς σοὺς ἀρχικποὺς τάττορεν; 

τοὺς ἀδυνάτους σαῦτα ποιεῖν εἰς τοὺς μηδ᾽ “ ἀντιποιησομιένους 

σου ἄρχειν τάξομεν; Συνέφη καὶ τοῦτο. ΤΙ οὖν; ἐπειδὴ 

καὶ τούτων ἑκατέρου τοῦ φύλου σὴν τάξιν οἶσθα, ἤδη ποτ᾽ 

ἐπεσκέψω, εἰς ποτέραν σῶν τάξεων σούτων σαυτὺν δικαίως 

ἂν τάττοις ; Ἔγωγ᾽ ἔφη ὁ ̓Αρίστιππος, οὐδ᾽ ὅλως γε 

σάττω ἐρυαυτὸν εἰς τὴν τῶν ἄρχειν βουλομένων τάξιν. Καὶ 

γὰρ πάνυ ῥνοι δοκεῖ ἄφρονος ἀνθρώπου εἶναι τὸ, μεγάλου 

ἔ ἔργου ὁ ὄντος τοῦ ἑαυτῷ τὰ δέοντα ὃ παρασκευάζειν, μῆ 

ἃ κίνδυνος τῷ μοιχεύονσι] Τ6Χ ἃ ὌΓΔΟΟΠΘ 
οοηϑβεϊτξαία βαϊέ, οἱ Ροβίραᾳ ἃ ϑοίοπθ οοηῆτγ- 
τηδΐα, ῬΘΥ αιιδ πὶ ἸΙσορδΐ, τὸ τηδυϊίιι5 δα ]- 
ἴθ τη, 4ιιοτα ἀθρυθῃ θη ϊςβοῖ, τη ραΠ6 Ρο9- 
βοῇ οσοϊάογθ, Ῥοϊίοσ, Ασοῖ. ΟἿ. ἵν. 12. 
Οοηῇ, Ζευπ. δα Ουτορ. 111. 1. 89. 1,ο- 
ουπὶ ἤσπς, “δ Π]ιδιὴ νἱχ βαῖνα νΟΥΘο ἢ - 
αἴα, ἱγδοίανι ΗοΥ. ϑαΐ. 1. 11. 57. οἴο. 2. 

Ὁ παθεῖν} Εχ Ἰορ ϑ]ομῖθ τπδυϊίιιβ 
δα] ουὰτα ριιπο οοοϊ ἄοσο ἀθργθμθηβιτα 
Ροιυῖς, Ῥγοθγιτη οὐ ἵσπουηϊηίδτα Ργῶ- 
ἴογοα Ῥατθραίαν Δα ] του, νϑ]υὶ σαρατσιλμεὸν 
οὐ ῥαφανισμόν. . Τηβ᾽ 4145 Ηϊς ἱπίου ρωπαπὶ 
Ἰοσθ ἰγγορσδίδτη οἵ Ἰσῃοτηϊηΐδτα ἃ ΤῊΔΙΙΟ οἵ 

οἰνίθιιβ το] ογαπάδπι. ἱποῖθαβ αυἷ5 ἔογαΐ 9 
Αγ 5] (ο]οσαυΐ νο] του ΐ5 βου ριασατα νὰ]- 
δάγθτη, ᾿ΐα ἔθου γοβησοηάδτη σθῆβθο : καί- 
σοι κίνδυνον εἰδότες ἐπικείμενον τῷ μοιχεύοντι 
ἅτε ὁ νόμος ἀπειλεῖ παθεῖν ἐνεδρευθέντα, καὶ 

ληφθέντα ὑξρισθῆναι" ὄντων δὲ πολλῶν οἵ το- 
Ἰᾳαᾶ. 

ὃ Συνέφη καὶ] ἙἘπδ4. ργ. δὲ Ῥασῖβ. συνέφη 
δέ καί. 

ἃ ἀντιποιησομένους Τα οὐτὴ ΒίορρΠδ ΠΟ 
Τ,Θοηο]. οἱ Ψίπᾶορ. Μ ιίῖς. 1. Ῥαγῖβ. 1. 
ΕἸογθηί, Α. Β. (Ὁ. Ε. Ψυϊρο δηίς Ἐπ- 
Ὠθβίμση ογαΐ ἀντισοιησαμένους. 

6 οὐδ᾽ ὅλως .: Μυϊραίαπι καὶ οὐδαμῶς 
γε 5ἷς οχ Ῥασῖβ. 1. σουσοχὶ. 

ἔ ἔργου] Οταϊέαπε «απεῖπεο, ΑἸάϊπα, 
Ῥαυΐ5. Βοββδυῖο, Βτοάεὶ 1ἰὈτὶ οὐ Θεμεἰχίαηα 
Ἑάϊεῖο ; ̓πβουυξ Βέθρ μα πι8, 5θο] δὶς Ζθιιηρ, 

8 παρασκευάξειν Ῥαγίβ. 1. σαρασχεῖν. 
ἢ ἀρκεῖν σοῦτο] ϑίθρβδῃιβ. ΟἿ 1,θοη- 

οἸανίο σούτῳ τηδϊοθαπί, σαοά ΠΠΡῸΥ ῬΑΓΙ5. 
ἀαῦ: οοπίγα 405 ΕΥ̓ ΘβΕὶ τηοπΐξ ἀθθυΐ586 
6588 ἀρκεῖσθαι τούτῳ. ἸΤἸρΊΓΟΥ αὐτῷ 1π|6]]1- 
σοθαΐ Βοϊθπηὶ οἰ ΠΠρϑὶ οστηϊβϑιιτη. ὥοργα 1. 



ΤΠ ΒΒΕΕΝῚΕ ΟΑΡῚ 1. δο 

" ἀρκεῖν τοῦτο; ἀλλὰ προσανοιθέσθαι. τὸ καὶ Τοῖς ἄλλοις 

πολίταις. ὧν ᾿ δέονται; πορίξειν' καὶ εαυτῷ μὲν πολλὰ, ὧν 

βούλεται, ἐλλείπειν, σῆς δὲ πόλεως προεστώται, ἐὰν μὴ 

πάντα ὅσα ἦ πόλις βούλεται καταπράττῃ, χούτου δίκην 

ὑπέχειν, τοῦτο πῶς οὐ πολλή ἀφροσύνη ἐστί; Καὶ “γὰρ 

ἀξιοῦσιν αἱ πόλεις τοῖς ἄρχουσιν, ὥσπερ ἐγὼ τοῖς οἰκέταις 

χρῆσθαι. ἐγώ τε γὰρ ἀξιῶ τοὺς εράποντος ἐμοὶ 

ἄφθονα τὰ ἐπιτήδειω παρασκευάζειν, αὐτοὺς δὲ μιυκα 
σούτων ἅπτεσθαι" αἴ τε πόλεις οἰονται χρῆναι τοὺς ἄρχοντας 

ἑαυταῖς μὲν ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ πορίζειν, αὐτοὺς δὲ πάντων 

τούτων ἀπέχεσθαι. Ἐγὼ οὖν τοὺς μὲν βουλομένους πολλὰ 
πράγματα ἔχειν αὐτούς τε καὶ ἄλλοις παρέχειν» οὕτως 

ἂν παιδεύσας εἰς τοὺς ἀρχικοὺς καταστήσαιμι. ᾿Ἑμναυτὸν 
τοίνυν τάττω εἰς τοὺς βουλομένους ἡ ῥῴστάἄ τε καὶ ἥδιστα 

βιοτεύειν. Καὶ ὁ Σωκράτης ἐφη» Βούλει οὖν καὶ τοῦτο 

σκεψώμεθα, τὰ πότεροι ζώσω ἥδιον, οἱ ἄρχοντες ἤ οἱ ἀρχό- 
μένοι; Πάνυ μὲν οὖν; ἔφη. Πρῶτον μὲν τοίνυν τῶν ἐθνῶν, 

ὧν ἡμεῖς ἢ ἔσμεν, ἔν μὲν φῆ ̓Ασίᾳ Πέρσαι μὲν ἄρχουσιν; ἀρχον- 

ται δὲ Σύροι καὶ Φρύγες καὶ Λυδοί" ε ἐν δὲ φῇ ἢ Ἑὐρώπῃ δ χύ- 

θα, μὲν ἄρχουσι, αΜαιῶται δὲ ἄρχονται" ἐν δὲ τῇ Λιβύῃ 
Καρχηδόνιοι μὲν ἄρχουσι». Λίξυες δὲ ἄρχονται. τούτων οὖν 

ποτέρους ἥδιον οἴει ζῆν: ἢ τῶν “Ἑλλήνων, ξ ἐν οἷς καὶ αὐτὸς 

κ 

γ]. 9, ϑίοθεις μαρεραΐ ὁ ὃς σὸ παρὸν ἀρκοίη, 
ἘΔῚ οϑῦ ἴῃ ΕΠ44, ᾧ ᾧ τὸ σ΄. ἀ. 

ἴ δέονται, πο ἴζειν Ψυπι. δέωνται. Ῥατῖϑ5. 
1. φροντίζειν ἀαί, ἀοῖπαθ ἐκλείπειν ΟὈΓᾺ 
Ἐλα. ΡΥ, εὐ Ῥδυῖβ. ροβίθα -- καὶ ἐὼν μὴ -τ’ 
καὶ ποῦτο πῶς, Εἴς. 

Κ αὐτούς σε καὶ ἄλλοις] Ψυϊραίυτα αὗ- 
τοῖς τε, Υγ6] υἱ οοἵ ἴθ ΑΥ5. αὐτοῖς σε, ἴα 
σούγοχούιης Ποίθκο εἰ ΨΑ]οΚοηαὶγ. ΜΙοΥι5 
ἀοἸ]οίο παρέχειν, οοΥγροῦαδς πράγματα ἔχειν 
αὑποῖς σε καὶ ἄλλοις, φιῖ πιτ 5 οιωρζιιγι οἱ 
διω18 δἰ αἰϊογιην τιορσοίὶῖδ αἰδίϊγιοτ. ἘΠ οάθια 
ἔεγε τηοάο ΥΥ εἴβίκα ἢ. 1. ουτηθῃάδηδιυχη οθη- 
51 5ουθθη9 αὑσοῖς δὲ καὶ ἄλλους, αὐΐ 
ἔχειν αὐσοὺς, αὑτοῖς δὲ καὶ ἄλλους: 4 
ἔογοί ογαῖΐο ἀυγίβϑίταηα: πὸ υἱγ ἀοοίι5 
{ουτη τα πράγματα ἔχειν καὶ παρέχειν 
ἄλλοις ἴῃ ΤΩΔ ΡΒ. γα 115 ΤΟΥΤα ΡΟ] Ιοάγατα 
Οτοδγατη χροίς ἱπίογρχοίαίαυ υἱοὶ Ἰασίόηι 

ἐἰδογηθἼηνθην μιγι αγιάθγγν ατοδιϊγοτι. ὅ8ὶ5-- 
ηἰῆοαῦ φηΐῃ ΟἸμαηἶἷπο νἱΐατα δοίποβαμ οἵ 
ποροίϊοϑατη : παγθ ΕἸΡΙουτι5 ἄθοϑ ΒοΙηΪ- 
Πιλμὴ ΟἸΥΔΙῚ Ἡ]] ΔΓ ' ΘΘγοΥΘ ὨΘΡΔΩ5 οὔπε αὐτὸ 
πράγματα ἔχει οὔτε ἄλλῳ σῶρξε ἔχει σὸ μα- 

κάριον καὶ ἄφθαρτον Δθηττηδθαί. 
1 ̓ Εμαυτὸν «οίνυν] Ἠδοίο τηοῃιΐ ὙΝ εἶθ 

ἀθθυΐθθθ 6586 ἐμαυσὸν δέ, ΒοΙ!Πσοῦ μος 
ΤΩΘΙΩΌΥΌΤΩ ἰΐα οὐτα ργθοθάθηξο χοῦ ϑθίγηο 
νἱΠΟΌ]ο }σπσϑηάιτη σΘη560. 

τὴ πότεροι] Τα, ΡΙῸ πότερον οἴιπ ΘΊΘΡἢ, 
566. “Ἐγηοβδμα, 485 ἀοἴποοθρα ἀυ συ] τι 
οἱ ἀῃίβ ἀρχόμενοι ὁχ ΗἩΠΪΠΑΘΡΙΥΡῚΪ οοπ]θο- 
ταγὰ Βαρρ]ονίέ, αιθτα ἀαῦ Οοαοχ Ψαίῖο. 1, 
ἘἸογθηΐ, Α. Ὁ. Ὁ. 

ῃ Μαιῶσαι] ΤΠρυ 115 Δ 000] ἴδοιι5 
οι ϊ15, ἀς αυΐριι5 Ἡ γοάοίιιβ ἵν. 1928, 
αυο5 ἰαῖηθη ΜΕ βοθν]ι5 Ῥιοπλ, 417, Σκύθην 
ὅλιμον νορδί, 
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60 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΜΕΜΟΒΑΒΙῚΌΜ 

εἰ πότεροί σοι ὟΝ ΨῈ ἥδιον οἱ πρατοῦντες ἢ οἱ κρατούμενοι 
ζῆν; ᾿Αλλ’ ἃ ξγῶ τοι; ἔφη ὁ ἐδρί αν, οὐδὲ εἰς τὴν 

" δουλείαν αὖ ἐμαυτὸν σάττω" ἀλλ᾽ “ εἶναί {τις μοὶ δοκεῖ 

μέση τούτων δδὺς, ἥν πειρώμιαι βαδίζειν, οὔτε δὲ ἀρχῆς; οὔτε 
διὰ δουλείας, ὠλλὰ δὲ ἐλευθερίας, ἥπερ μάλιστα πρὸς 

εὐδαιμονίαν ἄγει. ᾿Αλλ', εἰ μέντοι; ἔφη ὁ Σωκράτης; 
ὥσπερ οὔτε δ ἀρχῆς οὔτε διὰ δουλείας ἥ ὅδὸς αὑτὴ φέρει, 
οὕτω μηδὲ δὲ οἰνθρώπων, ἰ ἴσως ἂν τι λέγοιρ' ἃ εἰ μέντοι ἐν 
οὐνθρώποις ὧν μιῆτε ἄργειν ᾿ ἀξιώσεις μῆτε ἄρχεσθαι, μῆτε 

σοὺς ἄρχοντας ἑκὼν ̓ Μεραπεύσεις; οἱμιαί, σε ὁρᾷν, ὡς ἐπίσταν- 
ὯΝ οἱ κρείττονες τ τοὺς ἥττονας, καὶ κοινῇ καὶ ἰδίῳ πλαίοντας 
καθίσαντες» 8 ὡς δούλοις χρῆσθαι. Ἢ λανθάνουσί σε οἱ 

ἄλλων σπειράντων καὶ φυτευσάντων σύν τε σῖτον τέμνοντες 

καὶ δενδροκοποῦντες, καὶ πάντα τρόπον πολιορκοῦντες σοὺς 
ἥττονως καὶ μὴ ϑέλοντας σεραπεύειν, ὃ ἕως ἂν πείσωσιν ἑλέσθαι 

δουλεύειν ἀντὶ σοῦ πολεμεῖν τοῖς κρείττοσι ; ; καὶ ἰδίῳ αὖ οἱ 
ἀνδρεῖοι καὶ δυνατοὶ τοὺς ἀνάνδρους καὶ ἀδυνάτους οὖν 
οἶσθα ὃ ὅτι καταδουλωσάμενοι κωρποῦνται: ᾿Αλλ᾽ ἐγώ τοι, 
ἔφη. Ψὰα μὴ πάσχω ταῦτα, οὐδ᾽ εἰς πολιτείαν ἐμαυτὸν 

14 κατωκλείω, ὠλλὼ ξένος πανταχοῦ εἰμί, Καὶ ὁ Σωκράτης 
ἔφη, τοῦτο μέντοι ἤδη λέγεις δεινὸν πάλαισμα. φοὺς γὰρ 

ζέγους, εξ οὗ ὃ τε ϑίγις καὶ ὁ Σκείρων καὶ ὃ Προκρούστης 
ἀπέθανον, οὐδεὶς ἔτι ἀδικεῖ" ἀλλὰ νῦν οἱ μὲν πολιτευόμενοι ἐν 

ταῖς πατρίσι καὶ νόμους τίθενται ἵνα μὴ ἀδικῶνται, καὶ φίλους 

] ΕΣ 
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15 ἢ 

ἃ ἐγώ «οι] Ἐ)Δὰ. ρμγ. οἱ Ῥανῖβ. ἐγὼ σοί- 
γυν ἀδῃηί, 

Ὁ δουλείαν αὖ] Ψψιπάορ. 1. ταὶ αὖ 
ΟΥἾϑ : δηΐθα θηΐτη ϑθοί, 7. ἀἴχργας ΑὙἹθ- 
τρριι ἔγωγε οὐδ᾽ ὅλως γε τάστω ἐμαυτὸν 

εἰς τὴν τῶν ἄρχειν βουλομένων «άξιν. 

ς εἶναί τις μοὶ] ΤιΘΟΠΟΙ αν ΘΟ ]οού χη] 
ἵπ Ἐά. Ῥατγῖθ. οἱ ϑίφρῃ, 11. χροθρίαπι 
οοπβγτγηαν ΨΊπάοΡ. 11. Τπ Ῥαγῖ5. 1. 
εἶναι οϑ οΧ οογγθοίΐοπο, Εά, ργύ. ἵνα τίς 
μοι δοκῇ νοὶ δοκεῖν ταῦ οϑὲ ἴῃ “Ὁ πι|Πᾶ. 

ἃ εἰ μέντοι ἐν] Ἐ556 ΡΥῸ εἰ δὲ ἐν αἰοσίιπη 
δαἀγηοηιῖε Ζοιπθ: ΠΔΪΠΪ σΘΠΠ  ΠυΠ μέσοι 
ἴῃ αο νἱοϊηῖα ἀϊισιιτὴ νἱάθίιν, οἵ Ῥυΐοσο. 
Ἰοοο σοι ἃΌΘ556 τη] πη. 

6 ἀξιώσεις ---- ϑεραπεύσεις] Τία νυ]σαίαπι 
ἀξιώσῃς --- ϑεραπεύσης ὈΟΥΥΟΧΙ, 

ἢ καθίσαντες Τἴα ΒΌΧΩ ΔΌ5115 ΥΘΒΟΥ ΡΟ ΤΟ, 
ΟΌΤ ΨΕΠΡῸ οϑβοῦ καθιστάντες. ἴϊβιι5 Χο- 
ΠΟΡΠΟΐοιιβ ϑτηροβ. 1]. 11, οὲ Οντορ. 
17. 11, 14. αἰζογιστη ἀοϑἀογαθαῦ νουθιιτη. 

δ ὡς δούλοις] Ἐ44. ργ. Ἰδοϊοποπι δού- 
λους οοἴγοχὶῦ δα άϊο οχ Βχοάφὶ ᾿ἰδυῖβ ὡς 
Ζριηθρ, 

ἢ Σίννις} 1)68 1π5] στρα Ηΐϑοο Ἰδέγοη θι}5, 
αυϊ ἃ ΤΏΘΒΘΟ θοάθμι τηουεβ σθποσο αἴθοιῖ 
ΒΌΠΕ 110 ᾿ρϑὶ απίρα 4]105 δϑθέδοθγαμπι, υἱῇ. 
ΡΊας, τὰ 1, ΤΉ Θβοὶ δὰ ἰηϊέ, ΜΙ Θυγβ, οἱ 
ΘΡδΏΠοΐτη. δα (δἸ]πη. Ἡνγιηπ. ἴῃ ΑΡ00]]. 
99. οἱ 5.80]. ἱπ Ἐυτῖρ. ΗΠ]ΡΡο]. 990. 
999. (977. ἘΠ. Β60Κ.) φυδπηυδῃη, 411: 
101 ἀρ Κἰπηϊάθ παιγαπίιγ, δα Ῥτοογιβίθη 
Ροιίι5 βρθοίαῃ, Οοπῇ, ΗἩγνρίη. ἘΔΡ. 58. 
Ον. Μεῖὶ. νἷϊ. 4598. εοἰο, Ζριπὶα5 ὶν 



ΠΙΒΒΕ 11. ΟΑΡ. 1. 01 

πρὸς σοῖς ανωγκαίοις καλουμένοις ἄλλους κτώνται βοηθοὺς, 

καὶ ταῖς πόλεσιν ἐρύματα περιδάλλονται, Ὁ καὶ ὅπλα κτῶνται 

οἷς ἷ ὠμύνωνται σοὺς ἀδικοῦντας. καὶ πρὸς τούτοις ἄλλους 

ἔξωθεν συμμάχους κατασκευάζονται" καὶ οἱ μὸν πάντα 

ταῦτα κεκτημένοι ὄζυως ἀδικοῦνται" δὺ δὲ οὐδὲν μὲν σούτων 

ἔχων, ἐν δὲ ταῖς ὁδοῖς, ἔνθα πλεῖστοι ἀδικοῦντα, πολὺν 
χρόνον. διατρίξων, εἰς ὁποίαν δ᾽ ἂν πόλιν ἀφίκῃ, σῶν " πολι- 

τῶν πάντων ἥττων ὦ ων» καὶ τοιοῦτος οἷοις μάλιστα ἐπιτίθενται 

οἱ βουλόμενοι ἀδικεῖν, ὃ ὅμως, διὰ τὸ ξένος εἰνῶι, οὐ, ἂν οἴει 
ἀδικηθῆναι, ἢ ἤ9 διότι αἱ πόλεις σοι κηρύττουσιν ἀσφάλειαν 

καὶ προσιόντι καὶ ἀπιόντι; αρβεῖς ; ἥ διότι καὶ δοῦλος ἂν 

οἴει ' τοιοῦτος εἶναί. οἷος μηδενὶ δεσπότῃ “λυσιτελεῖν : τίς 

γὰρ ὧν "ἐθέλοι ἄνθρωπον ἐν οἰκίᾳ ἔχειν», πονεῖν μὲν μηδὲν 

ἐβέλονναι τῇ δὲ πολυτελεστάτῃ ο διαἴτῃ χαίροντα ; Σκεψώ- 
μεθα δὲ καὶ τοῦτο, πώς οἱ δεσπόται τοῖς φσοιούτοις οἰκέταις 

χρώνται. ἄρα οὗ τῆν μὲν λαγνείαν αὐτῶν τῷ λιμῷ σωφρονί- 

ζουσι; κλέπτειν δὲ κωλύουσιν, » ἀποκλείοντες ὅθεν ἄν τ 

λαβεῖν ἢ ῆ: σοῦ δὲ δραπετεύειν δεσμοῖς ἀπείργουσι; τὴν 

ἀργίαν δὲ ,Ζληγαῖς ἐξαναγκάφουσιν: ἢ ἢ σὺ πῶς ποιεῖς» ὁτῶν 

τῶν οἰκετῶν τινὰ τοιοῦτον ὄντ καταμανθάνης : Κολάζω, 
3! "»-ρ΄ "“Ὁἷ [ Ν 7 ’ὕ 

ἐφή; πᾶσι πωκοῖς, ἕως ἂν ᾿ δουλεύειν ἀναγκάσω. ᾿Δλδιὰ 

γὰρ, ώ Σώκρατες, οἱ εἰς τῆν " βασιλικὴν τέχνην παιδευό- 

(μένοι; ἣν δοκεῖς βοι σὺ νομυίξειν εὐδαιμονίαν εἰνγουί, φσί διαφέ- 

ρουσι σῶν ἐξ ἀ ἀνάγκης κωκοπαθούντων, εἴ γε πεινήσουσι " καὶ 

(61, νὰ] βοῦῖθὶ Σίνις, Βογίαπέθ ΣΧ Υ]δπ το 
αὰ ῬΙυξ, ΤΠο5, 8. 14, Αρο]οάοΥ. 111]. 
Χυ!. 2. οἵ ἤογη. 44], 23. 

Φυαπίπα Σίδης, ΑἸά. οὲ Ῥαυῖ5. Σίννης. 
Ἐρδοίΐυμη οβῦ Σίνις. Οἵ, δὰ Ῥ]αυΐαγοιϊ ΤΏο- 
ΒΘΌΙΩ 6. 8. 

1 ἀμύνωνται)] Τία νυϊραίιπιμα ἀμύνονται 
Ἐπ οϑεῖ νυ] σΟΥΥΙΡΊ. 

Ξς σολιτῶν ὀὐῥνων ἘΠχ (δϑϑϊδηα γθ66- 
Ῥογαῦ πάντα Εγποδίίαπα, τ ΟΧΟῸΪΒΙ ΠΙΟΥΘΙΩ 
Ἰθοιοηριη. 

Ἰ σοιοῦσος εἶναι] Ζυπίηα αὐτὰ (ἀ5(4], 
τοιοῦτος ΟἸηἶβιί, Ζοιαπίαμα 560] 510; ΤΩ] 
οἴει εἶναι ῬΥΟΡΙΟΥ δι ρΠοπίδγα τηράϊατη σοιοῦ- 
τὸς ἴπιίογροβίίατη γὙϑοίλιι5 ἀἰβροβοοσο νἱάο- 
ἴα. 

ΤῺ λυσιτελεῖν) ΤΟ Κ11 σοη]σοίαγαμλ μος 

ἰοπριι5 ὙΘΙΌΙ ἐοηίδηςὶξ ΤΟΡΥΌρανς ΤΠ 61Ζ 
Π15Ρ. ΕἘριταθίχ, Ρ. 94. 

ῃ ἐθέλοι] 1ίὰ ΑἸαΐπα, Ῥαγῖβ, ϑίβρῃ. 
ἔχει Φπΐ. οὐ ΨΊπαοΡὈ. 11. 

ο διαίτῃ] Οτηΐβϑασα ἴπ Φπηΐ. νόοσᾶθι- 

Ἰυτη γϑϑίϊεις Ῥαγῖθ. (ὐαϑίαὶ. ϑίθρῃ. οοπίγα 
ΑἸαάϊηα διαίτῃ διὰ τῇ ἀαῖ, νΟ]ΘΠ5 ἔογίο διαίτῃ 
δὲ τῇ σολ. 

Ῥ ἀποκλείοντες] Οὐοάοχ Ῥαγῖβ. 1. ΟΠ] 510, 
4 δουλεύειν) ὙΝ εἴϑίκα ἀ66558 δἱ᾽αυϊα γροίθ 

ΒαΒΡΙσαΐτι5. οϑί, νι ὡς δεῖ σωφρόνως, γε] 
βἴτη!]6 δ] χα α, 

Υ βασιλικὴν σέχνην) ΒΟΙΘΠΠΪ5 ἸΟΟΙΕΪΟ 6558 
ν᾽ ἀθίυτ, ἡϊαην αγίθην ἀοϑῖρ μᾶπ5, ψιίτ ἴγι αὐ:-- 
"υἱτιϊδίν. γερ. υδγϑαίων. Οἵ, 1}. 11. 11. .}, 

5. καὶ διψήσουσι] Φυπεῖπα εἶσε κωαταδιψή- 
εουσι, ΔΙάϊπα οἱ Ῥατίβ. εἴτε καὶ δι 
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διψήσουσι καὶ ῥιγώσουσι 

πάντα μοχβήσουσιν ἑκόντες : 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΞ ΜΕΜΟΒΑΒΙΠ1ΠΜ 

ὃ καὶ ἀγρυπνήσουσι καὶ τἄλλα 

ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ οἷδ᾽ ὃ τι 

διαφέρει σὸ αὐτὸ δέρμα ὃ ἑκόντα ἤ ἄκοντα μαστιγοῦσθαι, ἢ 

ὅλως φχὸ αὐτὸ ἐν πᾶσι, Τοῖς τοιούτοις ἑκόντα ἢ ἄκοντα 

πολιορκεῖσθοι" "ἄλλο γε ἢ ἀφροσύνη πρόσεστι τῷ ϑέλοντι 

18 τὰ λυπηρὰ ὑυβάνεμα Τ' δ, ὦ ὡ ᾿Δρίστιππε, ὁ Σωκράτης 

ἐφη, οὐ δοκεῖ σοι ὁ φῶν τοιούτων διαφέρειν σὰ ἑκούσια τῶν 

ἀκουσίων, ἣ ὃ μὲν ἑκῶν πεινών, φάγοι, ὧν ὁπότε ηρροήρος καὶ 

ὃ ἑκὼν διψῶν, πίοι, καὶ τὠλλ᾽ ὡσαύτως" σῷ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης 
γ΄ 

ταῦτα, πάσχοντι, οὐκ ἔξεστιν» ὁπότ᾽ ἂν βούληται, ἀ γαύεσ- 

θαι: ἔπειτα ὁ μὲν ἑκουσίως ταλαιπωρῶν ἐπ᾿ ἀγαθῇ ἐλπίδι 
6 ἢ πονῶν εὐφραίνεται" 

19 λήψεσθαι ἡδέως μοχθοῦσι. 
οἷον οἱ τὰ σηρίω Νηρώντες, ἐλεΐδι φοῦ 

Καὶ τὰ μὲν τοιαῦτα ἄθλα τῶν 

“πόνων μικροῦ σίνος ἀξιά ἐστι τοὺς δὲ πονοῦντας, ἔγνω φίλους 

ἀγαθοὺς κτήσωνται; ἢ ὅπως ἐχθροὺς ὃ χειρώσονται, ἢ ἵνα 
δυνατοὶ γενόμενοι καὶ τοῖς σώμασι καὶ ταῖς ψυχαῖς, καὶ τὸν 
ἑωυτῶν οἶκον κωλῶς οἰκῶσι, καὶ τοὺς Φίλους εὖ ποιῶσι, καὶ 

ἃ καὶ ἀγρυπνήσουσι] Ἡϊαὸο γογίοηάο τρά- 
ἀϊαῖε Βοϑϑασῖο, δὲ μαρϑῖ Ῥασβ. ουση ϑίθρἢ. 
οοπίγα ογϊτὰηΐ ἘΣ ἀ. ΡΥ. 

Ὁ ἄλλο γε Ὦ] Εγμποϑέο ἄλλο σι ἢ νε] 
Ροῦις ἄλλο δὲ ἢ 5ογθοπάμστα νἱἀθθδέιγ, 
Ῥοβιιῦ ἰαιηθῃ ὟΥ εἰδκο ἰοσσα Ῥ]αίοῃῖβ ἴῃ 
ΗΙρρίΐα Ρ. 5. Ὺοϊ. ΧΙ. ΒΙροηΐ. τί δ᾽ οἴει, 
ὧ Σώκρατες» ἄλλο γε ἢ ἀδύνατοι ἧσαν" αυϊ 

νΌ]ράγοτα ἸΘΟΠΟΠομα ὑπο υἹ νἱάοίαγ : Ἰάθπὶ 
ἴλγθθῃ ΥἹΓ ἀοοίιι5. ουτα ΑΙΠΟΠΥΤΩΟ δρυά 

; ΘΙ πηβοπετα ἢ 7αηρογο ταδ]θθαῖ γϑυθα βῖο: οὐκ 
οἵδα ὅτι διαφέρει ---- ἄλλο γέ; ἢ ἀφροσύνη, 
της ]]θοία Ροϑβὲ ἢ Ραγίίοι]ᾶ ὁ ὅσι, γ6] Ροτίι5 
50. θα ἄλλο γεν ἢ ἦγε ἀφροσύνη πρόσεστι- 
ΤΑΡγουιιηι βου ρτογατη Ἰθοιομο5. ΔΡΡΟΠΘΓΟ 
ΠΟῚ οϑῦ οροῖῷ ργϑίίσση. Μίουιβ ΟοὐΠὴ 
Βοββαυίοπο βουϊθθηάιϊμη σθηβαῦ οὐκ ἄλλο 
γέ. 1)οἴποθρ5 ἐθελοντὶ δανουθίθστη ραχίϊοὶ- 
Ρίο ϑέλονσι βαρϑξαϊ τηδλοῖὶ Ηϊπάερυγρ. 

Ο' σῶν σοιούτων] 1,Θοπο]. σῷ σποιούφῳ, 

ἀδίποορβ εἰ ὁ μὲν οὔτα Βιιάξθο ΒιΟρΡΒΔπα5 
τϑ]οραΐ, 185 οοη͵θοίαταβ γροίθ ΕἸγηβϑίῖ 
γΘΡΙΌΡ αν]. 

ἃ σαύεσθαι :] Τη(6]]Πῖσο σπεινῶντσι; δειψῶναι, 

οἷς, 
6 «νῶν)] Τὰ νυ]ραίιηι φρονῶν 'οχ οοη- 

Ἰοοίυτα ΤΆν]οΥ οα Τγϑίαμη Ρ. 491. οοπ- 
Βυτηδία ἃ Οοάϊοο ϑιοωῖ οογγεχὶς Ἐγηρρίί. 

Ε οἷον δ] Αὐδου!απι οταϊίαπε Ἐ44, ργ. 
οἱ δὲ ἀαὲ Βίοθεθιιβ Ρ. 98. ἀθίποθρβ ἐλσίδων 
σοῦ λήψεσθαι ἄς Ῥαγῖβ. 111. 

5 χειρώσονται Απεέααυτη γρϑεϊζαϊ ἴῃ 
Ἰοσιπλ νυ] ραγὶα χειρώσωνται, Πποα οεὲ ἴπ 
Ῥασὶβ. (ὐαβία!. ϑέίθρῃ. δὲ ϑίοθθο. 

Ὦ οὐκ οἴεσθαι χρὴ] Ἐχ- Οὐοάϊςοο δίοθ οὶ 
ΟΟΥΓΘΧῚ νυ]ραίαπα, οὐκ οἷσθαι, ὡς χρή. ψιη- 

ἀο". 11. ἀαθαὶ σῶς οὐκ οἶσθαι χρῆν. Ἰ)εῖπ- 
(605 ἀγασαμένους Θϑίοθεοιι5 ἀδΐ, 

1 ἐνεργάζεσθα.) Μυ]ραίο ἐργάξεσθαι Ἐ οἴ5- 
ΚΙ σου Ἰθοίασατι ἃ ΨΊΠαΟΡ. 11. Πγτηδίδπι 
βαρβάταῖς Ζευπο. 

Κ ὡς φασὶν οἱ γυμνασταὶ]ὴ Τυμνασταὶ 
τάθπη βυηΐ, αὶ ἴῃ 81115 νθίθγασα Ἰοοὶβ σαι- 
δοσρίξαι Δρρο!]απίαγ, 56. 1ϊ, 4] Δ] οβοθι.- 
ἘΡι5. ἴῃ ῥαϊθϑίσα δἀθυδηΐ, οἱ ἰἰβάθῃι ἔπ πὶ 
ΘΧΘΙΌΙΕΙΟΥσὰ ἔπτη ν]οίτι5 Σϑ ΕΟ θυ ῬΥς βου - 
Ὀεχα βοϊθραῃι. Μά. 28]. ἡ. Ἡ. 1,. 11. 
6. ἨΗὸοβ [ἴἰἰάοπι τηθηιογηῦ ϑοογαΐίθβ, (6 
βοάρτη ἔργ ἀγραγηθηΐο αἰοΘη8, 8Ρ. Ῥ]αΐ. 
Ἑταβί. βθοί. 8. Τίνα οὖν ἐρόμενοι ἄν δικαίως 
ἐροίμεθα, ὁποῖοι στόνοι μέτριοι καὶ σιτία πρὸς 

τὸ σῶμά ἐσσιν: ; Ὁμολογοῦμεν μὲν σρεῖς ὄντες, 
ἢ ἰατρὸν, ἢ ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΝ. ΟΥ̓, ΕἸξοΙ. 
πᾶ. ὦ Ζύξοι. Ὁ Δ]. ν. παιδοτρίξαι. 5: 
] Ἡσίοδος] " Ἐργ. 987. 5064. ὉΌῚ ὀλίγη 6χ- 

δαί ὕτὸ λείην αιοα Ῥ]ίοη 5 οἰΐατῃ Πἰρχὶ ἀδηΐ. 



ΤΙΒΒΕ 11. ΟΑΡ, 1. 

φῆν πατρίδα εὐεργετῶσι, πῶς 

608 

Ἧ ὕ ᾿ Ἁ ΄’ Ἀ 

οὐκ οἰεσθαι χε τούτους καὶ 

πονεῖν ἡδέως εἰς τὰ τοιοῦτο, καὶ ζῆν εὐφραινομένους, ἀγαμέ- 
νους μὲν ἑαυτοὺς, ἐπαινουμένους δὲ καὶ ζηλουμένους ὑ ὑπὸ τῶν 
ἄλλων; "Ἐχι δὲ αἱ μὲν ῥᾳδιουργίαι καὶ ἐκ τοῦ τορι βῆμο 90 

ἡδοναὶ οὔτε σώματι εὐεξίαν ἱ ἱκανωΐ εἰσιν ᾿ ἐνεργάξεσθαι, " ὡς 
φασὶν οἱ γυμνασταὶ, οὔτε ψυχῇ ἐπιστήμην ἀξιόλογον οὐδερυίαν 
5 ᾿Ὁ ς Ἂ, ἰ,ἦ Ρ 3 ᾿ς ΄Ὸ»-ὦν »Ἅ 

ἐμποιοῦσιν" αἱ δὲ διὰ κωρτερίας ἐπιμέλειαι τῶν καλῶν τε 
3 “" , 3 " » ς Χ ς 3 Ν 

κοργαθῶν ἐργων εξικνεῖσθωι ποιοῦσιν, ὡς φασὶν οἱ ἀγαθοὶ 
᾽ ὃ ,ὔ δέ Ἀ ͵ ἫἩ ᾽ὔ ὃ 

ανῦρες. λέγει ὃε ποὺ καὶ σίοῦος 

Τὴν μὲν γὼρ κακότητα καὶ Ἰἰλωδόν ἐστιν ἑλέσθαι 
Ῥηϊδίως: λείη μὲν ὁδὸς, μάλα δ᾽ ἐγγύθι ναΐςι. 
Τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα δεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν 
᾿Αθάνατοι" μαπρὸς δὲ χαὶ ὄρθιος οἶμος ἐπ᾽ αὐτὴν, 

Καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον" ἐπὴν δ᾽ εἰς ἄκρον τὰ ἵκηται, 

ῬῬηΐδίη δ᾽ ἤπειτα πέλει, χολεπή περ ἐοῦσα. 

Μαρτυρεῖ δὲ καὶ " σίγαρμος ἐν τῶδε" ῥτὺρ χαρμ , 

τῇ ἵκησαι) ΓΠΙΘΙ]Πσο σις. Οτωνῖυβ (ᾶ- 
ΤΩΘῊ ἴῃ. Ηφβίοάο οὔατα 4115 5ΟΥ 01 ταδὶ 
ἵκηαι, ασᾶτα Ἰροοποηι οαϊαϊῦ Βυυηοκὶ 
Ῥοδϑιβ ποχηΐοδ. 

ἢ Ἐπίχαρμος) Νοπ ἘΡίομδντηο, 564 
Ῥ]αίοηϊ, (ὐοτηῖοο, αὖ ορίποῖ, μτιης νΘΥβΈ Τα 
ἀἰρυϊ Βομο αθί. Ηρυτηοσθηῖα ἢ. 577. 
οὐ͵α5. Ἰοσυτα, ααοά ΠΟΥ 1Π ΡΕΥραυ ΟΥ̓. 
τηδηΐθιι5 εϑ, Βα τούαπι ῬΟΠΆΓΩ : Πλάτων 
σε γὰρ φησί" Τῶν γὰρ πόνων πωλοῦσιν ἡμεῖν 
οἱ ϑεοὶ τὰ ἀγαθά" καὶ Σοφοκλῆς" Πόνος γὰρ, 

ὡς λέγουσιν, εὐκλείας πατήρ’ καὶ ὃ ἐν Μιλή- 

΄ῷῳ ϑεός" οὐδὲν ἄνευ καμάτου πέλει ἀνδράσιν 
εὐπεσὶς ἔργον. καὶ πάλιν" Πάντα πόνος 

τεύχει δὲ βροτοῖς, μελέτη τε βροτείη. ϑ6πα- 

ΤΙ Ότα 510 ΟΡ ΠΟΟ} 15 Ποιαΐη6 Ἰαιἀδέιτη, οχ 
Τυυτιρι 5 Γι ογταηῖο αῇουέ ϑίορ. ΤΙ. 
ΧΧΙΧ. ρΡ. 198. ϑ'α τρϊχιτα δϑέ, ΡΥ] οσθπὰ 
Ποχασηθίγιση, 611 ἱπίου ΝΠ116511 ῬΒοου- 
1αῖ9 βϑηξθηζίας ν. 151 στοϑροσίίυσ, ΜΠΠ|0511 
ἈΡο]]ηἰ5. αἰοῖ; 51 πηοάο Ἰοοι5 ΘΧροὺβ οδὲ 
οοΥΤαρίρ]. Ῥοκιουίογθπη Αὐμίοομο {- 
θαϊ,, δὲ Ἂς βοπρίυσῃη οχῃ θοῦ «οδηηο5 
ϑοοοία (ὐΟτητηθηί. ΜΆ. ἴηΠ Ἠροχο- 
Βθηοτα : Πάντα πόνος τεύχει θνητοῖς, με- 
λέτη τε βροτείη. ΤΙΟΟΥΘΙη, μᾶπο 5θη- 
τοπηΐατη, ΠΟ ἘρΡΙομάστηΐ, υὖὸ Τι Αγ ἴηιις 
Ριυτϊῖαΐ, οχργθϑϑῖββο Ἡοσαίίασα ἴ. ϑϑυτη, 9, 

60. ΔΝ δἴηο φιᾶσηὸ υἱέα ἰαῦογο ἀραϊέ 
γιογέαζϊδιι8,Ἠ Υἱϑὶ ἴασαι συ] ραυῖβ θϑϑθί, αἱ 
οαἶϊν5 ΟῚ 5. ΠΠἸΒΘΊ ΠΟ ἴῃ τηθΐοπ νΘηΪΤῈ 
Ῥοββοῦ. ΕἸ ομδυτηῖ δυΐθγη γϑύβι, 41 Θ᾽ 
ΧοΠΟΡΠΟΩ αἴ], σἷ'πθ ροδίθβ. ΠουηΪπΠ6 
Ἰαυάας Ἐπιβίγαῖίι ἴῃ Αὐϊϑίοι. ΝΙοοτη. 111]. 
Ρ- 43. αἀάφῃβ δἰϊπιπη 5ἰ γα ]]ΠἸτηπτη : Ἔκ σῶν 
πόνων τοι τἀγαθ᾽ αὔξεται βροτοῖς. Πτι6 1 
ἰρβιση, ροδίς ΠΟυΏΪη6. ΒΌΡΡΥΘΘΒΟ, ἰαπάδί 
Τλιοῖαη. ἘΠοῖ. ρύξδος ἢ. 8. σὸν σοιητὴν 
ἐκεῖνον ἀληθεύειν ὥμην, λέγοντω ἐκ τῶν πόνων 
Φύεσθαι στὰ ἀγαθά. ϑεᾷ εχ Τυρίαὶς 
ἘΣΘΟΠίΠΘο ἀιπιοίι5 οΘοΐ, ἰθοία βίορθο ΤΙ. 
ΧΧΙΧ., ρ. 199. ΤΡΙΟΠδὐπηθιτὰ αἰ οὐτιτ 
ἴα νουοϊέ Ῥυϊβοίδηιις Ρυαθοχ. ἩΠοί, Ὁ. 1585. 
Τιαδογῖδιι5 υϑγινγι Ζ7)1ὶ τιοδὲξ οηιγῖα δοτια. 
Ν6βοῖο, δὴ 1Ππα 1ῃ δηΐπιο Παθιιουῖς Ὁ ΟΏν5. 
Ἡαὶῖς. Τ. 1. Ῥ- 911. οὐδὲν τῶν μεγάλων 
μικρῶν ἐστ, πόνων ὦνιον. ΜΙΟΧ Χεπορθοη 
1άθυ δι 5 νοι θῖβ 5 οἴεσε : σῶν γὰρ ὄντων͵ 

ἀγαθῶν καὶ καλῶν οὐδὲν ἄνευ “πόνου καὶ ἐσ! 

μελείας ϑεοὶ διδόασιν ἀνθρώποις, αποά ἔοτίο 
οχρυρϑϑὶς ῬΙΗο 6.. 1; Ρ. 168. σπ΄ἀναὸς 
ἀγαθοῦ καὶ ,ἀρφετῆς πάσης ὃ ϑεὸς ἀνέδειξε 
ἀνθρώποις πόνον, οὗ χωρὶς σῶν καλῶν παρὰ 

΄ῷ ϑνησῷ γένει συνισσάμενον οὐδὲν εὑρήσεις. 

Βοἃ ναϊοαὶ πεῖς οείαπη, φιοᾶ τποᾶο ἀθ Ηο- 
ταῖϊο αἰχίτηι5. ἢ, 



9 ἀποροῦντα 

64 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙῚΒ ΜΕΜΟΝΑΒΙΙΙΟΜ 

Τῶν πόνων 

πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα 8 τἀγαϑθ᾽ οἱ ϑεοί 

(" Καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ φητίν" 

Ὦ σπονηρὲ 
ο Μὴ τὰ μαλακὰ μώεο, μὴ τὰ σκλῆρ᾽ ἔχης.) 

41 Καὶ 3 Πρόδικος δὲ ὁ σοφὸς “ 
τοῦ Ἡρακλέους (ὅπερ δὴ 

ἐν τῷ συγγρἄμματι ᾿ σῷ περὶ 

καὶ πλείστοις ἐπιδείκνυται) 

" ὡσαύτως περὶ σῆς ἀρετῆς ἀποφαίνεται, ὧδε πως λέγων, 

ὅσα ἐγὼ μυέμινημιαι. φησὶ γὰρ, Ἡρακλέα, ἐπεὶ ἐκ παίδων εἰς 

ἤθην ὡρμιᾶτο (ὦν ἢ οἱ νέοι ἤδη αὐτοκράτορες ψιγνόριενοι 
δηλοῦσιν, εἴφε. φὴν ὃ ἀρετῆς ὁδὸν τρέψονται ἐ ἐπὶ τὸν βίον, 

εἶτε τὴν διὰ κακίας.) ἐξελθόντα εἰς ἧσυχίαν καθῆσθαι, 
80 

δύο γυναῖκας 

ὑπούέροιν, σῶν ὁδῶν γράψει: καὶ φανῆναι αὐτῷ 

᾿ προσιέναι μεγάλας, " φσῆν μὲν ἑτέραν εὐπρεπῆ 

σε ἰδεῖν καὶ ἐλευθέριον Φύσει. κεκοσμῆμεην τὸ μὲν σώρυο; 

᾿ καθαρότητι, τὰ δὲ ὄμματα αἰδοῖ, τὸ δὲ τ 

ἃ τἀγαθ οἱ 3:0} ἸΤία οὐτὰ Φαπέϊπα, 
(αϑία]. ϑέορδβιβ Ρ. 198. οἱ Πἰρου ῬΡαυΐβ. 1. 
Ἄοοπίγα ΑἸαΐηα, Ῥαγῖβ. οὐ ϑίθρῃ. σἀγαθὰ 
ὅν, οοηΐγᾶ Γηθί ΤΠ ρθοσδΐ, 

Ὁ (Καὶ ἐν ἄλλῳ --- ἔχῃς)} Τοίι5. ἢϊς 

Ἰοσιβ ἃ Βϑββϑαυίοπμθ ογηΐβϑιιβ, δὲ ἃ ϑοοσαίϊβ 
ΘΟΏΒ1Π10 ἸϊθΏιι5,. ἃ ΥὙϑΟΘΠΈΙΟΥΘ ΡΠ] Ο]ΟσῸ 
δα]δοία5 ἴῃ πηδγσίηο νἶβιιβ θϑὲ ΔΙ ΟΚΘΠΔΥΟ 
δὰ Ἡρτοάοί. Ρ. 157. 4ϊ βουϊρίοσιιη νϑίο- 
ΓΌΓΩ Ὁ}}1 σόπον ἀ6 Ἰοοο ΠΠΡΥῚ αιιξ βουρίοτίσ 
ἀϊοίατα ποραῦ. (Ο]ι5 δαπιοηΐϊίιι ΟΜ τ 
ψετθα βιιβρθοΐα 560] 1510, 4116} 5ΘΟΊΟΙ, 

Ο μὴ τὰ μαλακὰ) ἘΠ14, ρΡγτ. οὲ Ῥατῖβ. 
μή σι μάλα κακῶς ((οἄὐά, Βτοάεϊ κακὸς, 
διοθαοιιδ μαλακῶς ἀΔη|) ὃ μὴ τὰ σκλῆρ' 

ἔχεις. ϑίρρῃ. ὦ σόνηρε» μὴ τὰ μαλακὰ 

μώμεο, μὴ τὰ σ. ἔχης. 5684 Βίορῃδηιβ μώεο 
Ἰᾷ οϑἱ ζήσει οουτροπάαπι 6556. δαπηοηι, 
Τιθομο]ανίαπα ἰογῦΐα ψϑῦβθθ δῖ. βουρίοβ 
Ροβϊ : ---- 

-ὦ πόνηρε σὺ, 
Μή μοι τὰ καλακὰ μώ:ο, μὴ τὰ σκλῆρ᾽ ἕ χῆς- 

Θυδγη ταϊοποτι '“Γοὰρῖι5 ργοθανῖς. Οοη- 
{τὰ Δ ΔΙ ΚΟΏΔΥΙΙΙ5 Ομ βϑὶβ 1510 115 1515. σοι 
οἵ μοὶ τΠ}}ΠΔ γΘΥΘ ΠῚ. ἐγοσ μα οατα οἰ οϊοθαΐ, 
Θυαπαυάτα ας. 1. παρεῖ “ βου ρίππα 
στονηρὶ σὺ, οἱ ἴπ Ῥατῖ5. 111, ΕἸοτοπι. Β. 
ἘΠ. οϑὲ μώεςο, αὐ ἴῃ ῬΒυσηθθ ο. 14, υδὶ 

σγῆμα σωῷρο- 

οϑῦ: καλοῦνται δὲ Μοῦσαι ἀσὸ πῆς μώσεως, ὃ Ἵ 
ἔστι ζητήσεως. καθὸ ἤρηται, μὴ τὰ μαλακὰ 
μώξεο μὴ “΄“ὰ σκληρ᾽ ἔχῃς. 

ἃ Πρόδικος} Οφι5, αθτὴ ϑοογαίοβ ἴρβ8 
δυαϊνογαΐ ΑἸΒθηΐβ. αὐ ἴρ5θ ῥγοβίθιυσ ἴῃ 
ῬΙαΐομῖβ Μϑπομθ ὃ 94. πῃ Οταῖ]ο δ1, 
ἀλλὰ τὴν δραχ μιαίαν ἐσίδειξιν ἀ ἀκήκοα “«“΄αρὰ 

Προδίκου, οὐ σὴν πεντηκοντάδραχ μον. 

6 ἐν τῷ συγγράμματι σῷ) Νοπ Πδο 5ἷς 
δοοϊρίοηάα, 4651 Βῖς Εἰξα] 5. ΠΟΥ ποσί. 
Βυϊάαθ ἴῃ Πρόδικος ἀοσρέ, ΠΡτὶ ἘξΌ] τα 
[5586 Ὧρα. Βδθυ]α ἀθ Ἡργουϊο ἴΐὰ Ρ]α- 
οσυϊξ, οὐ σογίαξί πη Θὰ ΠῚ πῸΠ τηοᾶο σοτηχηο- 

τηογατοηΐ, δοα θέα ἱτα υθηαγ ΟΡ ἰπηΐ 
Βορίογσοθ  Ὧἀθ 4υϊρι5 νά. ῬΙρίατη. ἴῃ 
Ῥγωΐῖ, Ηρφγο. Ῥυσοαϊοῖῖ : αὰὸ Ἰοσοο οὐ ἀθ 
βίαϊιιϊ5. ἩΘσου]οτα Ῥγοάϊοϊα πη τοίου πεῖθιι5 
ασίτασ, [Ι͂ἢ ᾿τηϊ αι ομῖθιι5 ῬοϑυοΥῖπὶ οίϊατη 
Ἰοσαπη Αὐἱβίορῃδηῖϊβ Νυῦ. 958. 5666. 
Ἐχῃ. Οοπῇ, “αβιίη. Ματί, ΑΡοἱ. 1. Ρ. 49. 
εἀ. (ο]. Οἷο. ΟΕ 1. 82. Ἐρ. δὰ απ. 
ΜΝ. 12. εὲ Αἰμοπ, Τεῖρηοβ. Ρ. 510, Ἐπ. 
(αϑθαιῦ. Ζ,. 

Υ͂ τῷ περὶ «οὔ Ἡρακλέους] 'Τιτα] πὶ Ὄρους 
Γαΐϑδο ἵ Ωραι ἀοσοὶ ϑυῖϊαδβ ἴῃ Πρόδικος. 

δ ὡσαύτως} Ῥατί5. 1. ὡσαύτως καὶ ἀεί. 
ἰάοτα ΒΘ] Ό 6 ῃ8 γιγνόμενοι τηιῖδξ ἴΠ γινόμενοι, 
φαυϊάοιη γενόμενοι ΤΩ ἴτη. 

ἢ 

λ 



ΕΘΝ ὉὍΑΡΟΙ: θϑ 

σύνη, ἐσθῆτι δὲ λευκῇ". σὴν δὲ ἑχέρων τεθραμιμμένην μὲν εἰς 

πολυσαρκίαν. σε καὶ ἁπαλότητα, «ρθε μερὶ δὲ τὸ 

μὲν χρώμα, ὥστε λευκοτέραν τε καὶ ἐρυθροτέραν ." σου ὄντος 

δοκεῖν φαίνεσθαι; σὸ δὲ σχῆμα; ὥστε δοκεῖν ὀρθοτέραν τῆς 

φύσεως εἶναι, σὰ δὲ ὁ μενα ἔχειν ἀναπεπταμένα, ἐσθῆτα 

ἑν, ἐξ ἧς ἂν μάλιστα " ἥ ὥρα διωλάμμιποι' κατασκοπεῖσθαι 

δὲ Ρωμὰ ἑαυτῆν, ἐπισκοπεῖν δὲ καὶ εἴ τις ὥλλος αὐτὴν 

σεᾶται, πολλάκις δὲ καὶ εἰς τὴν ἑαυτῆς σκιὰν ἀποδλέπειν. 
Ὥς δ᾽ 4 ἐγένοντο πλησιαίτερον τοῦ Ἡρακλέους, τὴν μὲν 929 

πρόσθεν ῥηθεῖσαν ἰΐνα, τὸν αὐτὸν τρόπον, σὴν δὲ ὁτέραν, 

φθάσαι βουλομένην, προσδραμεῖν σῷ ρα καὶ εἰπεῖν' 
Ὁρῶ σε; ὼ Ἡράκλεις, τὸν οὐ ποίαν ὁδὸν " ἐπὶ τὸν βίον 

τράπῃ. ἐὰν οὖν ἐμὲ φίλην " ποιήσῃ, ἐπὶ τῆν ἡδίστην τε καὶ 

ῥάστην ὁδὸν ἄξω σε, καὶ τῶν μὲν τερπνῶν οὐδενὸς ἄγευστος 
ἔσῃ, τῶν δὲ γαλεπῶν ἄπειρος διαξιωση. Πρῶτον μὲν γὰρ 21 
οὐ πολέμων οὐδὲ πραγμάτων 

 διάξεις, τί ὧν κεχαρισμένον 

ἢ ὁποτίραν] Γία συτὴ Ζαπίϊπα δίοθεθο, 
Μοκϑίαπο 1. οἱ ΨΊίηΔου. 11. ΕΠΘΒΙ ; 
ποτέραν ΑἸάϊπηα, Ῥατῖβ. οἵ Βίθρῃ. 

Ϊ προσιένα.] [α΄ οὐτὴ Π οἰβκίο βουῖρϑί. 
Μυ]ραίιπι προϊέναι, ῬΡγοσράργο, Ἰοοιιηλ πο 
μαρού. Αα Ἡδχγοιΐίοπη δηϊτὰ δοσθάθσα 
ΤΠ Ό] ΠΟ Γ65, ΞΘ] ΠΟ ΠΕΆ ἄοςροηε. 

Κ σὴν μὲν ἑτέραν] ϑίθρμαπίδπε καὶ σὴν 
μὲν ἑτέραν Τοοίο ΕἸΓΠΟΒΙ σογγοχὶς οχ ΕΠ 4α, 
ΡΓ- οἵ Ἰ]Ὀυῖβ βουύ!ρεῖθ Ρ] ΟΥΤΠΊΪ5., 

Ι καθαρότητι) Μιπαϊεῖο, καθαριότητι 

5ΟΥἹΪ στϑ]ϊέ  α]ΟΚοπαῖγ, οατὶ ἀρτηιτη 
τροΐθ τηδση! Ποοητίτθ οἱ Ἰπχυγίς ορροηΐὶ 
σοηβθηβ; οοηίγα Ὑν οἶβκο ρυγιιπὶ οὐ ηἶτ|- 
ἄστη ΘΟΥΡΙΙ5. Γπσαΐο ΟΡΡοπὶ Ρπξαραί, ἸρΊΕΣ 
σῶμα ἴῃ χρῶμα τηιϊαΥἹ νοΪι, σώμα ΨΟΥῸ 
Ροϑί νοῦθα ἐσθῆσι δὲ λευκῇ τοροηῖ, Ὁ] 4ο- 
5ΒΙΑΟΥΑΥῚ αἰϊᾳυ!α ἃ βϑηίθηιία Ἰροίου φαλθοῖ 
[λο116 βεπεῖοι. 

τὴ σχῆμα] Ῥανῖ5, 1, σῶμα ἀαῖ; ἀοίποθῃ5 
Τυπίίοα ἁπλότητα. 

ἢ σοῦ ὄντος] Ιἀοπὶ τοχ τῆς φύσεως αἰοϊ- 

τυ, 
ο ἡ ὥρα Αὐεσυ] πα ἀρεϊδογατὶ υἱάϊε 

 οἶϑκο, αυΐ ἰάτηθη σὰ ὡραία ΒΟΤΙΌΙ τη]. 
Ψργατη ἰοοι5 Ἄτἰθιτοποῖί " Ἐρίΐκι. 25. τὸ 
τὶ ταραντινίδιον, ἐξ οὗ διαφανῶς ἡ ὥσα δια- 
λάρμαοι'" ϑαμὰ δὶ καὶ τὴν πτέρναν αὐτὴ πρὸς 

ΤῊΣ 

προνς, ἀλλὰ ΦΈΟΒΉΝΕ 

ΝΣ ' σῖτον ῆ ποτὸν ᾿ εὕροις, ἢ 

ἑαυτὴν ἐπιστριφομένη διεσκοπεῖσο, πολλάκις 
σε ἑαυτὴν ἐθεώρει καὶ εἴτις αὐτὴν ἄλλος ϑεᾶ- 
σαι ἃ ἸοΥν 1 ]ο απηὶ Οὐοῖ Ρ. 802. 
οοΙηρδγδίιβ οὐ ἃ Ἐυπηϊοπίο δα 1}, 1], 
σίοββα Πθογαΐισα, να] σδίατη ᾿θοῦ ΟΠ ΠῚ βαιῖς 
ἀοξοπαϊί, οἱ αὐεϊσαϊατι ἃ τὴρ δἀάϊέιιτα οοη- 
ἢγτηδί:- 

Ρ ϑαμὰ] ΕἘπ44. ργ. δ᾽ ἅμα ἀαβραῃΐ. 
4 ἐγένοντο) 1ΐα οὐτὴ ΒΒ ϑβαυοπθ, Βίορῃ, 

560, Μοβϑίαμπο υἱτοαιθ εἰ ΜιμαοΡ. Ἐγ- 
ὨΘ5[1, ΟἹ δηΐθα θϑϑοῦ ἐγένετο. [ἄρῃ οχ 
Ἰ5άομι ᾿ἰδυῖβ οὐ τπαυσίηθ ϑίθρῃ. νυ]σαία πα 
πλησιέστερον ΟΟΙΤΟΧΙ, Ῥατγίβ. ΕΣ αἰο σλη- 
σιαΐσεραι ἄαι. 

ΤΥ ἐσὶ τὸν βίον] Ηεοο νϑοῦθὰ υἱ σἸοθθοῖηα 
[- 5 ΡΟΣ  ΟΥἵθι}5 Ἰὰς (γσίι πα 5θοΪαϑ1} Ζευμο, 

Ομ ϑῖς ΒΘ ϑοασίο οἱ ψοςοίδηιι {Π. 
5. ποιήσῃ} 1τὰ Ε]οτοπέηΐ ΠΡῚῚ Α. Ο. 

«οἰήσει Μ αἴϊς, 1. σοιήσης ΑἸὰ, ἜΤΗ οἱ 
ϑίορῃ. Ψυσαίυτη σοιησάμενος ΘΧ «υπέϊηα 
οὲ Βτοάδὶ ΠΡ τ Ῥτοίβοίαμη Ζθιμθ ἀρίθη- 
αἴξ ᾿πι6]]ϑοίο ἧς, οἵ οομηραγαί Ἰοσα ΠΟΒΙΓΙ 
Ἰηἴγα 11. νἱ. 95, ΞΥΠΊΡΟΘΙΙ ἦν. 55. Οντορ. 

95. Ψ111. τ Ἡν, ὙΠ ἷι, 8... 46 
ΜΝ εηδί. ν. 52. 

τ διάξει. Τίὰα ἙαΙο Ῥατῖβ, ψιιοά νοῦ- 
Ῥυτη δι δια στήσῃ οἴατη Μ᾽ 4] Κθηδῖν νυ]ραίο 
διέση, αυοά ἴῃ Ν᾽ αἰϊςαπίβ 111, οὲ ΕἸοσγομτί- 

ΝΣ καυ 



26 ξυνοῦσιν ἐξουσίαν ἔγωγε παρέχω. 

27 σοῦντες 

υῦ ΧΕΝΟΡΗΟΝΊΤΙΝ ΜΕΜΟΒΑΒΙΠΠῸΟΜ 

ὁ ἈΝ Δ “ἃ ἥν ΄ 7 “Δ ᾿ Ω ΄ 

τί ἂν ἰδὼν ἢ τί ἀκούσας τερφθείης, ἢ των οσφραινόμενος 
“Δ ε ͵ ξ 7] 7] Ἁ »ο᾿ ε -“- ΄ ᾽ “᾿ 

ἢ ἁπτόμενος ἡσθείης, τίσι δὲ παιδικοῖς ὁμιλῶν μάλιστ᾽ ἂν 
"“- δ ΩΣ 

εὐφρανθείης. καὶ πῶς ἂν μωλακώτατα καθεύδοις, καὶ πῶς ὧν 

ἀπονώτατα τούτων πᾶντων τυγχάνοις. ᾿Ἐὰν δέ ποτε γένηταί 
ε ἌἋὦ ἃ 7] 9 ᾽ “ ΠῚ φω Ὀ 3 7] ΄ 

σις ὑποψία " σπᾶνεως ἀφ᾽ ὧν ἔσται ταῦτα, " οὐ φόξος, μή 
Ἁ ΄ςῸοω ΄ο ΄-“- 

σε ἀγάγω ἐπὶ τὸ πονοῦντα καὶ ταλαιπωροῦντα τῷ σώματι 

καὶ τῇ ψυχῇ ταῦτα, πορίζεσθαι. ἀλλ᾽ οἷς, ὧν οἱ ἄλλοι 

ἐργάζωνται; φούτοις σὺ χρήσῃ, οὐδενὸς ὁ ἀπεχόμνενος ὅθεν ὧν 

δυνατὸν ἢ ἢ τι κερδᾶναι. πανταχόθεν γὰρ ὠφελεῖσθαι τοῖς ἐμιοὶ 

Καὶ ὁ Ἡρακλῆς ἀκού- 

σὰς ταῦτα, Ὦ γύναι, ἔφης ὄνομα δέ σοι τί ἐστιν; Η δὲ, οἱ 
Ν Π - 

μὲν ἐμοὶ Φίλοι, ἔφη, καλοῦσι μὲ Εὐδαιμονίαν, οἱ δὲ “ μι- 
ὁ ὑποκοριξόμενοι ὀνομάξουσί με Κακίαν. Καὶ ἐν 

τούτῳ ῇ ἑτέρα γυνὴ ἀγα Νά εἶπεν" Καὶ ἐγὼ ἥκω πρὸς 
σε, ὦ Ἡράκλεις, δ εἰδυῖα τοὺς γεννήσαντάᾶς σε, καὶ τὴν 

΄ ᾿ «Αἴ δ ,ὕ -» ᾽ --» 7, 
φύσιν τῆν σὴν ἐν τῆ παιδείῳ καταμαθοῦσα" ἐξ ὧν ἐλπίζω, 

εἰ τὴν πρὸς ἐμὲ ὁδὲν τράποιο, σφόδρ᾽ ἄν δε σῶν καλῶν καὶ 

σεμνῶν ἐργάτην ἀγωθὸν γενέσθαι, καὶ ἐμὲ ἔτι πολὺ ἐντιμοτέ- 

ρῶν καὶ ἐπ᾿ ἀγαθοῖς διαπρεπεστέραν φανῆναι. οὐκ ἐξαπα- 

ηἷς Ὑ. 1Π0τῖς Ἰορίέαϊ, δεήση ΨΊΠΑΟΡ. 11. 
δεήσεις εὑρεῖν Ῥαγίβ. 1. διατελέσεις σοΥτῖρο- 
Ραΐ Βτοάδιι5, δὴ ἔσῃ Βιυάεοῖ σοῃ]δθοίαγδτα 
τοσορουιηΐ ϑιθρῇ. 560. ΕΠ οβ11 οἱ Ζθιπῃθ : 
σοί ροΐϊιι5 σογιδιἀοταδὶς νοτς Βϑββασῖο. 

τι σῖσον) ϑίορμδηὶ σιτίον τοὶ ραν ΖθαπΠο. 
Ιῃ Απαᾶραβὶ ὙΠ]. 1. 53, οἱ ὅδ. βιιηΐ σῖσα 
καὶ ποτὰ, ΟΌΪ ἰααθῃ Οοάοχ Ῥαυὶβ. σιτία 
ἄαῖ. 

Χ εὕροις] Δ οβϑίδτιιϑ 11. εὕρῃς ἀαῖ, Ἰάοτα 
νοῦρα βοαυρθηίία ἢ τί ἀκούσας οὐπὶ Ε) 44, 
ΡΥ. οὐ ΒΒ βθδτῖοηθ ΟΥΩΪ ΕΠ, σὰ ἘΜ Ιο 
Ῥατὶβ. Ῥυΐπια ποϑοῖο τππᾶάθ δαηϊαϊε. 

8 σπάνιως Ἐδά. ρΡι. σσανίως. ΨογΌτα 
εϑὲ ἱῃ Ῥαγίβ. οἱ ϑίθρῃαδη. Ιρϑὰπὰ γοσδθι- 
ἴυτὰ δ᾽ δροϑβϑοὶ, ποῦ αἀρϑιἀθσαίασιιβ οὐδὲ 
Μα]οκοπαίγ; ας, 4] νοῦθα ἀφ᾽ ὧν ἔσται 
σαῦτα βρυσία σοηβοσρί, 

Ὁ οὐ φόξος Μ᾽ οββίδηιιβ Π. ἀφόξως μὲν 
ἀπάγω ἀαι. ϑοημοπβ ἐσὶ τὸ οϑὲ εχ ( δϑίδὶ, 
Ῥασΐβ. οἱ ϑίοθρη. δηΐϑα ογαΐ ἐσὶ σόν. 

ς μισοῦντες) Τοΐποορβ δἀάϊξωτη με ἀθ- 
Ἰονὶ, τοί διιοίογιἰδίθ ΕἸοσθηιίηϊ ΠΣ] 
ἉἈ.Ὸ; 

ὰ ὑσοκοριζόμενοι ᾿Βοββασῖο οὐλϊδὶ, οἱ 

ἀο]οπάϊιπι σθηβυῖς  ]ΟΚοπαὶγ ἀρυὰ Ῥίοτ- 
βΒοαση δὰ Μοτη, Ρ. 381. Τιοουπ τῖ- 
ἴαγὶ νο]αϊς οὐ νϑῖθυτη δὰ φίλοι Δα)υησὶ 
ἘΌΠΏΚοη. μὴ ὑποκορ. οοὐτρεραΐ ΤΟΙ: 
ϑυμῷ χαριζόμενος αἱ ϑιτοιῃίαπατη ἘΠ]- 
οποπὶ Θοίμε τοσοχῖς, Ψογατη δηίίαι 85 
Ἰοοιομῖβ νυ] σατῖθ ἀρραζοῦ οχ Ἰοοῖὶβ δυϊάς 
εὐ Εχγτηοὶ. Μ0.Θ δὶ νουθὰπι ὑποκορίζεσθαι 
Ἰο ΡΥ  ΠιῸΣ διασύρειν. τι ποίΐο πᾶ 
Γαι Θ 6 σεσὰ 111 οὐ πδίϊνα, “1186 5318 ΤῈ 
ἃ Υἷγῖ5 ἀοοιῖβ. δὰ ἢ. 1. βχρ]!οαΐα, ἀουϊναγὶ 
Ῥοβϑῖζ, πϑῖπο ἔδοι]ς ἀοσθῦϊς. Οτάγο θίϊατα 
ΤΉ] νου η 1ὰ σαβρθοίατη οδβί. 

6 εἰδυῖα φοὺς] Φυμπεῖπα εἰ δυναπσοὺς ἀαΐ, 

υοά οοττοχὶξ (δβϑίδ]ο ; ϑαάθγῃ ἀφβίποθρβ 
ἐνσιμωςτέραν. 

παιδείᾳ] ἘΞάναγάβ. σοη]ϊοῖς Ἰοροπάιϊιπι 
σ΄αἰδίᾳ, 5εα νυ]σαΐα τροῖθ 56 βαθεῖ. ϑδθηῃ- 
5015 Ἰοοῖ εβξ : Μιουὶ ἐηιροτεζεηγν ἐιυιεγγιν οτίὴν 
υἱαετίην φμαϊεην ἐδ ἔπι αἰδοὶρίϊγυῖς οηιτιϊδιι5 
Ῥγαϑιϊογῖδ, ππϑηαρθ ῥγοτηρίνιη γι αἰδοδνιαο, 
υονίθηι, αἰασγόηι, εἴς. ϑῖς ἴρβε Χοηο- 
ΡΒοπ Ογτῖ 511 ΤΠΟΤῸ5. ἀθρὶ ησὶὶ, Κῦρος κὶν 
ταύτῃ τῇ παιδείᾳ ἐπαιδεύθη, καὶ πάντων 
σῶν ἡλίκων διαφέρων ἐφαίνεσογ καὶ εἰς «ὸ 
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τήσω δὲ σε προοιμίοις ἡδονῆς; ἀλλ᾽, ἥπερ οἱ σεοὶ διέθεσαν, 
8 τὰ ὄγτα διηγήσομαι μετ᾽ ἀληθείας. “Γῶν “γὰρ ὄντων ἀγα- 
θῶν καὶ καλῶν οὐδὲν ὁ ἄνευ πόνου καὶ ἐπιμελείας δ εοὶ ᾿ διδόα- 

σιν ἀνθρώποις" ἀλλ᾽ εἶτε σοὺς Ὡροὺς ἵλεως εἶναί σοι βούλει, 

ϑεραπευτέον τοὺς σεούς" εἶτε ὑπὸ φίλων ᾿ἐθέλεις ἀγαπᾶσθαι, 

τοὺς Φίλους εὐεργετητέον" εἶτε ὑπό τινος πόλεως ἐπιθυμεῖς 

τιμᾶσθαι, τὴν πόλιν ὠφελητέον" εἶτε ὑπὸ τῆς Ελλάδος πάσης 
ἀξιοῖς ἐπ ἀρετῇ γαυμάξεσθαι, σὴν Ἑλλάδω τειρατέον εὖ 

ποιεῖν" κεῖ. τὴν γῆν φέρειν σοὶ βούλει καρποὺφ᾽ ἀφθόνους, 

φὴν γῆν σεραπευτέον᾽ εἶτε ἀπὸ βοσκημάτων οἴει δεῖν πλουτί- 
ζεσθαι, τῶν βοσκημάτων ἐπιμελητέον' εἴτε διὼ πολέμου 
ὁρμᾷς αὔξεσθαι, καὶ βούλει ᾿ δύνασθαι τούς τε φίλους 
ἐλευθεροῦν καὶ τοὺς ἐχθροὺς χειροῦσθαι; τὰς πολεμικὰς 

τέχνας αὐτάς τε παρὼ " τῶν ἐπισταμένων μιωθητέον, καὶ 

ὅπως αὐταῖς δεῖ ,Χρῆσθαι ἀσκητέον' ἢ εἰ δὲ καὶ τῷ σώματι 
βούλει δυνατὺς ὑμῖν τῇ γνωρνῆ ὑπηρετεῖν ἐθιστέον τὸ σῶμα 
καὶ γυμναστέον ᾿ ο σὺν πόνοις καὶ ἱδρῶτι. Καὶ ἡ Κακία 

Ρ ὑπολαξοῦυσα εἶπεν; (ὥς φησι ΤΙρόδικο) ̓ Ἑννοεῖς, ὦ ὡ Ἡρά- 

κλεῖς, ὡς χαλεπὴν καὶ μακρὰν ὁδὸν ἐπὶ τὰς εὐφροσύνας ἡ 

ταχὺ μανθάνειν ἃ δέοι, καὶ εἰς σὸ καλῶς 
καὶ ἀνδρείως ἕχαστα ποιεῖνν ΟΥτορ. 1. Π]. 1. 
Ησαυ. Ὁ. 18. Ἐπ, τη]. Οοπῆ, Βοχιτα 
ΝΟΣ ὁ“. ἐτεκμαίρετο τὰς ἀγαθὰς 

φύσεις ἐκ σοῦ ταχύ σε μανθάνειν οἷς προσέ- 
χοιεν, οἴο. 8. 

5 τὰ ὄντα] συτπη Βεββασῖοπθ οἱ ἨΠη46- 
Ρυγρσίο ροβὲ βθὸς νϑῖρα αἰξεϊηχις Ζθυπα οἱ 
ΘΟΒΕΙΖ;, ἀο]ου! αὐὸ ἴῃ σὰ πάντα τηυίαγῖ 
νοϊυϊς Ἐγπθϑί. ΜΊΗΙ οσυτὰ ΜΑΙ ΚΘη ΓΟ 
γερὰ μετ᾽ ἀληθείας ἀε]οπδ 6556 υἱἀεπίιιτ, 
οὐ ἀείποθρβ βου θοπάστη σῶν γὰρ ὄντως 
ἀγαθῶν. Μυϊραίατα, Ἰροιοποτα 16 ἀείεη- 
ἀεθαῖ Ζευῃο, ιὖὸ τὰ ὄντα Τρροηΐ ἀϊεογοῖ 
τοῖς προοιμίσις ἡδονῆς» οἴ μετ᾽ ἀληθείας γΕΥΡῸ 
ξαπατήσω. 

ἢ διδόασιν] Ῥατῖβ. 1. διδάσκουσιν ἀνθρώ- 
σου; ἀαί. 

ἴ ἐθέλει] τὰ οὑπὶ Ζυπάπμα, ῬΡατ8. 

Βίορῃ. 5ες. ψαίίοαπὶ Εἰρτὶ 11. ἐθέλοις οχ 
ΑἸάϊπα τηδπανῖξ [ἢ τε]! 1185, 

ἈΚ εἴτε σὴν γῆν] Ζυηῖ, εἴγε σ. γ' Φ- σοι 
καρποὺς ΟἸηΐθ50 βούλει. Μαίς. 1. εἱ ΕἾο- 
τοτι. Ἐ,, εἴτε γῆν βούλει σοι καρποὺς ἀφθό- 
γοῦς φέξειν. 

1 δύνασθαι. Ῥοβῦ ἐλευθεροῦν φοΟἸ]οςαί Ψ- 
{σα μτι5 1. 

τὴ σῶν ἐσισσαμένων] Μοκβίδπιβ 11. σοῦ 

ἐπισσαμένου ἀαΐ οἱ νοῦθᾶ καὶ ὅπως --- ἀσκη- 
σέον οτηϊτ, ὙΨογυτϊη βθηίθηίαπι 6556 Π6- 
σρβϑαυϊάστη, δὲ ἴῃ Ῥγοεἀθηαθι5 αὐτὰς Πὰς 
Τοϑρίσού δβίττηδί ΕΠ ϑίῖ, 4111 νοσεῖ ἢ. 1, 
ΟΡογίθὲ δὲ αγίεβ ἔρβϑαβ8 αἴβοευε δὲ τιοάτηνι 
μίογτιαϊ. Αἱ Οτθςο κἷς αἀϊσοπάστη οτγαΐῖ 
καὶ ὅπως αὐταῖς δεῖ χρῆσθαι, ΟΙΏΪΒΕΟ ἀσκη- 
σέον. ὍΝ εἶβκο νοσΐ αυδϑὶ βου! ρίυτα 6δββοὶ 
καὶ ὥσπερ αὐταῖς δεῖ χρῆσθαι ἀσκητέον. 
ἽἍΜΠΗΙ Βοταϊματα αὐτὰς οἵ αὐταῖς ἀἰβριίςος ; 
ἀσκησέον ΔαΐθΙη 515ΡΊ ΟΥ ΟἸΐτη ἔπιϊδβθ ἴῃ 
Ἰοοο οὸ, ὩΡῚ πῦπο Ἰορίτυγ γυμναστέον, 
βουρίμτη. 

πῃ εἰ δὲ καὶ] ΗϊΪπάρραυτγρ εἴσε καὶ ΞοΥ δὶ 
τ] 1, ατιοά ΡΥΟθΑΥΙ ροίογαΐ, ηἰϑβὶ καὶ δά- 
ἀϊζαπη δἀρϑββοῖ. 

Ο σὺν πόνοις] Ἡϊ!οτοη. ὙΥΟΙΗ͂Ι ἐν πόνοις 

ΠΟ Ορ(8 οϑῖ, ἢθο ἱδρῶσι Μοβϑίδῃι 11, 
Ρ ὑπολαθοῦσα] Μεγθυτη ὑσολαμθάνειν, 

αὖ ΟΧρ]οαπί Μογβδίϊιβ οὐ Οδίδκοσιιβ, οδὲ 
Θποῖρθγο, Ὑ6] ϑιιδοῖρογο, ϑθγηιοηότη, αἰξογῖιιδ. 
γιά, Ἡμυίςοῃ. δά Ογτορ. 10. Υ',, Ρ. 401 

Ζ2ἃ 
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----ππρήρῶρ- 



᾽ " λ Ε] 7] ΕΙ 

“0 ἐπὶ τῆν εὐδαιμονίαν ἄξω σε. 

οδ 

08 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΜ. 

7 “ "Ὁ ᾽ ἣν Ν ε ἄ Ν ] φνλ 

γυνῆ σοι αὕτη διηγεῖται, ἐγὼ δὲ ῥᾳδίαν καὶ βραχεῖαν ὁδὸν 

Καὶ ἡ ̓ Αρετὴ εἶπεν, ᾿Ὧ) τλῆ- 
Ι΄ ἀν Ὰ πον ὍΔΕ Ραττ ἘΜΟῚ ΘΑ ἐν ΄ 

μον! τί δὲ σὺ ἀγαθὸν ἔχεις; ἢ τί ἥδὺ οἰσθα; μηδὲν τού- 

χων. ἕνεκα πράττειν ἐθέλουσα ; ἥτις οὐδὲ τὴν τῶν ἡδέων 

ἐπιθυμίαν ἁ ἀνωμένεις, ἀλλὰ πρὶν ἐπιθυμῆσαι, πάντων ἐμιπίπ- 

λασαι; πρὶν μὲν πεινῆν, ἐσθίουσα, πρὶν δὲ διψῆ ἤν, πίνουσα" 
" καὶ ἵνα μὲν ἡδέως φάγης, ὀφυουοιυδὼ μηχανωμένη ἵνα δὲ 

ἤδεως. πίνῃς; οἴνους τε πολυτελεῖς παρασκευάζῃ, καὶ τοῦ 

“έρους γιόνα περιθέουσα “ ζητεῖς" ἵνα δὲ ἃ χαθυπνώσης 

ἡδέως οὐ μόνον τὰς στρωμνὰς μαλακὰς, ἀλλὰ καὶ (τὰς 

κλίνας καὶ) τὰ ὑπόξαθρα ταῖς κλίναις παρασκευάζεις. οὐ 
Ν ὸ εἶ Χ “- ᾽ Ἀ Ν Ἂ, Ν 7 “ 6 » 

ῥΑ442 ἰὼ τὸ μήκει: ἀλλὰ διὰ τὸ μηδὲν ἐχειν», 0 τί ΘΔ 

ὕπνου ἐπιθυμεῖς. τὰ δ᾽ ἀφροδίσια πρὸ ," δεῖσθαι ἀναγκᾶ- 

ζεις; πάντα μηχιαινωριένη, καὶ γυναιξὶ ὁ καὶ ἀνδράσι, χρω- 

μένη" οὕτω γὰρ παιδεύεις ξ τοὺς σαυτῆς φίλους, τῆς μὲν 

γυκτὸς ὑδρίζουσα, τῆς δὲ ἡ ἡμέρας τὺ χρησιριώτατον κατάκοι- 

μίζουσα. 

ἘΠῚ. τηδ]. οἰίαπίς ἩΠπἀοθυτσίο; ηαἱ οὉ- 
βουύνδιηθιη ἤδπο 6]. ἘΊΞΟΠοΥῖ σϑίυ , 56. 
«ονγηυμίαην ὑπολ. εἶπε ααἀ]ιϊδονὶ, φιίτη, αἰϊ- 
φιιῖδ Ἰία τοβρογιαἰοί, αὐ αἰϊφιια φχοϊραΐ, εἰ 
γοργο]οηκίας ἴγη 1ἰδ) φια αἰἱοία βιιγιὲ αὖ αἱ- 
ἔ670, γιεψιι6 6886 μίθοπαξέϊοαηι. Ν'΄. πᾶ. δὰ 

ΖἜ5ο. 14]. 8. 
4 ὡς χαλεπὴν] Μοβδίδηιιβ 1], ὡς οἱ δδὸν 

Ροϑθῦ βραχεῖαν οτηϊῖς, ἙἘΠΙης. νοσδθυ]ιιη. 
ὁδὸν διιλάοηΐο ᾿ὐγπεβίο βθο]ιιϑῖς Ζρϑιιηθ, 

ἃ οἶσθα. ΟἸοπηοης ΑἸοχ. ϑέγοτη. 11. Ρ. 
406. «δἀάϊν ἀοίηοορβ ἢ σί καλὸν σκοπεῖς, 
ἀοίποορϑ νϑῖῸ νϑῦῖραᾳ ἀλλὰ πρὶν -ἰμαίμ- 
σπλασα, οτηϊ, Ῥοβίθα ἀναμένουσα ἀαὶ 

Ψαπεηδ. 
Ὁ καὶ ἵνα μὲν] 4 ΑἸάϊπα, Ῥαγῖ5. ΘίΘΡΗ, 

Βοββαῦο, ΟἸθπθηΒ: καὶ οτγηϊτς Ζυπίΐηα, 
ΔΥρΡΟ ϑίθρῃ. ἵνα δὲ καὶ ἡδέως, αι δὲ 
βουρίυγα ΕἸουθηῖ, ἃ. ἀείποθμς φάγοις 
ΨΨαπιῖπα (δῖ, 

ὁ ζησεῖς) Δὰ γοῦὔηρογαπάινπι νἴπατη. 
Ἐδοοπαοθαμξ θη πΐνριη οἱ δἰ δοίοτη 'π 
ΒῸ ὈΓΟΥΥΔΉ 65. ΒΟ 115 αὐ βὰν σον ῖνῖο- 
γυτη. Οὗ, αὐ Αἰμοπὶ 111, Ρ. 194. Ῥ)]ηϊΙ 
Χῖχ. ο. 4. ὍΘΙ χὶχ, 5. ΜΙδογοθ ϑαΐαγη, 
ΜΝ, ἢ ὩΣ ΐ 

ὰ καθυασνώσῃς ΟἸοπιθῃ 5 κατα κοιμηθῆς 

ἀεάϊε, οἴ ποθ ρ5 κλίνας μαλακὰς, ἀγνλὰ καὶ 

τὰ ὑσὺβ. ταῖς κλίναις «αρκασκευάζη. ας 

ΕῚ ς 

᾿Αθάνατος δὲ οὖσα, ἐκ Θεῶν μὲν ἀπέῤῥιψαι, ὑ ὑπὸ 

Ἰδοιῖο τα ϊῃὶ τα ῆςθ ρ᾽αοθέ, Ῥυίπηιιμη ἔοτ- 
τὴ τηράϊΐα ἢ), 1. προοδϑασία νά θει; 510] 
ΘΠΪ ΠῚ ΤΏ0]}158. ρᾶταὰϊ ΠΟῚ 8}115 νθβίθτῃ 5 Δ ΡῈ - 
Ἰδτὴ τη ]]θιη οἱ ἱαρϑιϊα, ἴῃ ααΐθι5 ρθάοβ 
Ἰθοίοτγιπι ᾿ηϑἰβίαπε, Ιοῖπάθ νουθὰ καὶ τὰς 
κλίνας ηὰ0 ρογπραπὶ, ποη νἱάθο θαυ! θη}. 
51 μαλακὰς τοροίογο ν}] 5, Βροπάδγιτη δὲ 
Ἰϑοιῖ ἸΙσηὰπι αααὶθ ἰδ οὐ νοσὸ αἷοὶ ροβϑβὶξ 
μαλακὸν φῇ τηρ 6 ἱποῦ θα 15 ἀρίυτη, 
οαυϊάθπη ἴσποῖο. Ῥοβίθα αιυεουὶ ροϊοβί 
ΣΧ ΘΠΟΡΒΟΣ οὐΥ δὐεοσα] τὰ δαἀάϊἀθυϊε νοοὰ- 
θ010 ὑπόξαθρα, δαἀ]δοιίίναιπη πο δἀαϊάοτῖς 2 
Αἢ μαλακὰ οΟΧ αηιἰοοράρῃηξὶ ΤΡ ΓΟ ΓΟΡΟ- 
τοηάπτα οἱ ὑσόξαθρα δΔἀ]υπσοπάυτηῃ ἢ Ἠθοίο 
νεῖ ῶο Ηἱϊπάθθυτρ εχ Ογτορ. 11]. 
Ὑ]. 16. Ἰπίογργθίαςου ἰαροῖθθ Ἰθοίογι μη 
ΡΘα Ριι5 βιρροβίίοβ, ῃ6 γ6] ἱπργϑάϊθητὶ νεὶ 
ἱποῦθδητεῖ Ἰθοΐι5 γορογοιβϑα 50}} τη] δι ἰδ τ 
ζαοῖαι. Ὅοθα βιπέ Χοπορμοπεῖς ἀθ Ἰυχὰ 
Ῥῴβδγιγα σὰς εὐνὰς οὐ μόνον ἀρκεῖ μαλακῶς 
ὑποστρώννυσθαι, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τῶν κλινῶν 

σοὺς σόδας ἐπὶ τασίδων πιθίασι, ὅπως μὴ 
ἀντερείδῃ πὸ δάπεδον, ἀλλ᾽ ὑπείκωσιν αἱ σα- 

σίδες. οββίτηθ νους εἶδ : πολέ πῖον 
απ Γ τυδῖολιο ἐορρίοϊια δοάαολιὲ δίδί, βδογἊἰϑνγι 
απο τυοῖολα Κἰΐδδεν εἰαγπίον πα ροϊδί ον 
μγιεν αἷθ δοιἐδίοἰίθη ἰοροὶ. Ἐσᾳαϊάθῃι κλί- 
νᾶς ΟἸἸπ νοσαθϊο σσρωμνὰς νο] αὶ ρσἰοββαπῖ 
ἔαΐθβο δάβοτιρίανη, ἀοϊπὰθ πὶ 6715 Ἰϑοιιπὶ 
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δὲ ἀνθρώπων ἀγαθῶν ἀτιρμιάζη' σου δὲ πάντων ἡδίστου ὁ ἀπούσ- 
ματος, ἐπαίνου σεαυτῆς, ἀνήκοος εἰ; καὶ τοῦ πάντων ἡδίστου 
ϑεάματος ἀθέατος" οὐδὲν “γὰρ πώποτε σαυτῆς ἔργον καλὸν 

᾿ τεδέασαι. Τίς δ᾽ ἂν σοι λεγούσῃ τι πιστεύσειε; τίς δ᾽ 
ὧν δεορυένῃ τινὸς ἐπαρκέσειεν; ἢ τίς ἂν εὖ φρονῶν τοῦ σοῦ 
“ἄσου τολμήσειεν εἰναι ἢ οἵ, νέοι ρὸν ὄντες. τοῖς σώμασιν 
ἀδύνατοι εἰσὶ, πρεσθύτεροι. δὲ ἀμέμαν σαῖς ψυχαῖς 
ἀνόητοι: ἀπόνως μὲν λιπαροὶ διὰ γεότητος ᾿ φερόμενοι; ἐπι-: 

πόνως δὲ αὐχ μηροὶ διὰ γήρως περώντες" τοῖς μὲν πεπραγ- 
ῥμένοις αἰσχυνόμενοι, σοῖς δὲ “ πραττομένοις, βαρυνόμενοι" σὰ 
μὲν ἡδέα ε ἐν τῇ νεότητι διαδραμιόντες, σὰ δὲ χαλεπὰ εἰς 
τὸ γῆρας ἀποθέμενοι. Ἔγῶὼ ὃς σύνειμι μὲν “δ εοῖς» σύνειμι 82 
δὲ ἀνθρώποις τοῖς ἀγαθοῖς" ἔργον ὃὲ καλὸν οὔτε “ϑεῖον οὔτε 

ἀνθρώπινον χωρὶς Κεμοῦ γίγνεται. τιμώμαι δὲ μάλιστα 
πὥντων καὶ παρὰ “γεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις ἱ οἷς προσήκει" 
ἀγαπητὴ Ἢ μὲν συνεργὸς τεχνίταίς, πιστὴ δὲ φύλαξ οἴκων 

7 ᾽ Ἃ ἄν δ 7 9. ἢ 3 ἐδ ὁ" 

δεσπόταις, εὐμενὴς δὲ παραστᾶτις οἰκέταις, ἀγαθὴ δὲ συλ- 

Ἰπη τ στ556, απο ἴῃ ΟἸοταθηςῖβ ΠΡΥ]5 ἔδο- 
ἴππὶ ν]ἀθ5, διιὲ βθρβυδίτη 1 Δ] ΘΠ. 10- 
ΘΟΌΓΩ ᾿ΠΕΓΙΒΙ ΠῚ {ἰ|15560, αὖ ἢ. 1. ΘΕΞΡΙΟΟΥ, 
4υδγο γοηρα ΤΩΪΗΪ βαϑρθοία 5θο] 51]. 

6 σπειῆς) 1 [τὰ (458). εὖ ΒΙθρἢ. ΡυγῸ σποιεῖς 
ἘΠᾺ, ῥυϊμπάτιτη, α1ι8 ἀοίποθρβ. δέεσθαι 
ἀδηί. 

ἔ καὶ ἀνδράσι] δίθρμαπαβ ῬΥΪΠητι5. σοῖς 
ἀνδράσι ΟΥΩῖ558 ζΟΡυ]α καὶ ἀεαϊε, Ἰάαιο ἔδο- 
{πΠ} ΘΟΙΏΡΥΟΌΔΥΙ αἱδ νθύβίομθ Β}βϑαυ!οη 5 
Ζειιηθ, ἘΡῚ εβὲ : ἐρϑὶβ οἰΐαηι υἱγῖς τεἱ ηιιιϊ- 
ογίδιι8 μίογ8. Ἰοαυϊάθῃ) δηιᾳυδτη Ἰθοιῖο- 
ΠΘΩῚ ἴθ ῃη0ο, Π185 ποθ Πμ κακίας ΟἹΏΠΘ 
Ρ᾽θηΐαβ. σράάθγθ νἱάθίυσ, απηούθϑ ΘηΪΤῚ 
οἵ τη 6 Όγ65 οὐ ΡΌΘΥ]165 δε αυεγθδαΐ 1 
Οτῳεία : ἀοίπάθ ὡς γυναιξὶ τοῖς ἀνδράσι 
ἀΐσογθ ἀθθυΐθθθ στ νἱἀθίυγ ΘΠΟΡΠΟΗ, 
51 νοὶ  ἶσϑθῖ ΔΙ Ογ τη θίοΥΥ 11) ΡΌΘΥΓΟΥ ΓΗ 
5 ὨΙ ἔσαγο, Μυ]Ο νοῦο στοϊη8 ΤΟΒΡοχῖΐ 
τυ Χοπορἤμοη, οὑπὶ Κακίαν ἔδλοργοῖ 
ΤΩ ΘΥΤΩ ἸΙΘῸ ΓΤ. νΘΠΘΥΘΙΓη ΤΠΘΙΠΟΥΔΠίΘΤΩ; 
αυοά νἱδῦχη δ ΞΟ ἢ Π.ΖΙΟ. 

8 τοὺς σαυτῆς] Ψαυηπα, οϑδίδηιβ 11. 
ΕἸογοηῖ, Α, Β. Ὁ. Εὸῦ. ἑαυτῆς ἀαπι; οοπίτα 
βϑοίίοῃο 5θαθοητὶ Μορϑίδηιιβ 1. οὐτη ψίη- 
ἄορ, 11, ἐπαίνου σεαυτῆς ἀαμῖ, αυοα νῃ]- 
ξαίο ἑαυτῆς σοποίδηςδ σαυσθα δι ρίζα 
Ἐγπρϑί!, 

ἢ “[, νἱο] Απίιοοοάοηβ 9ιάσον οοἸ]οςι- 

σι} νΟσΔΡΌ] ΤΩ σΟΠρ] οι ϑιασώτας, 
405 ΡΙΌΠΟΙΠΘΏ ΤΟΒΡΙ οἰ, 

1 φερόμενοι] ΠΌΠΏΚΟΠΙΙ φΟΥΥΘΟ ΟΠΘΙα 
οὑπὶ ὙΥ οἰβκῖο διπρ]θοίου, Ζβιιπῖο νῃ]ρσα- 
(πη σρεφόμενοι ΥΘΙ ΠΩ ΘῺ5 ἱπορι(ϊβϑίτηθ {ιι- 
οηΐί, 

Κ ἐμοῦ γίγνεται.) Τῃ Ῥγίοα Ἐπ] οΠ6 οχ 
Ζϑαπῖ ςοπ]θοίαγα ἐμοῦ οὐ γίγνεται, ἀ666- 
Τάτη, 41: ἰθοῖίο ἔλοῖο οὐδ! Ομθτα. ὨΪὨΐπ6 
ΠαΤηΘ οβαῖη. Ῥοίΐ5. ἀθρθοθαΐ 6556. ἐμοῦ 
γίγνεται οὐδέν. 

1 οἷς προσήκει] ΤιΘοποίανῖτι5 νου φιῖ- 
διι5 ρα» 65: : Βεββαυίο αριτὦ ᾿οηιῖγι65 ορέϊ- 
7ι085: Βτοάδθαβ α φιιδι5 ἰαπιαατὶ ουγιυθηῖί, 
ὦ δογιῖς 5οϊϊοοέ δὲ ἵπίορυὶδ : αυϊρυβοιι 
Ζβϑυπο γέρε ἐχ δπίθοθα περι σιμᾷν ἐμέ. 
Θυξ γϑίϊο σαὶ] ἀμ! ϑϑῖτηα νυν ἀθίαγ, ΟΠ 
ἸΠοΥΡΥθίδίαν : αΠιοῖοῦ ογγυϊδιι5 Ποτιογίδθιι5 
αοὐτεῖα, οἷς προσήκει σιμᾶσθα.. ΝΟΩ ΤΩΪΤΟΥ 
οαιϊάοτη Εὐγηθϑίυτη ργοίθδϑαμη : 0 φίο 
»ογέηεαί δὲ χιΐα 51} ἢ, ἰ. 56 γιοτὶ υἱάδτγε. 
ἽΜΊΏΙ νϑηϊῦ π΄ τηθῃΐοτα τεβρίοΐ δὰ ουτηι- 
Τδτὴ ἀνδρὶ προσήκει οὐδεμιᾶς ἀφετῆς ΤΛΌΥ] 

1. νῖ. 11. οἱ 5|11165 ; Ἰρίτον Ψιηγέαίοια 
ΒΌΒΡΙΟΟΥ ἢ, 1, ΔΏΪΟΟΒ 50.085 αἰσθη5 114 ἔογο 
Ἰοζαῖ παρὼ ἀνθρώποις, οἷς προσήκω, ἀγαπητὴ 
μὲν» οίο. 

ΤΩ ψὲν συνεργὸς} Ἂχ Ἐπ. Ῥι- 

Βγοάεὶ, ρϑβϑασιοηὶς οἱ 1 115. 1, 
Ῥατνῖϑ. 

το 
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- ᾽ ἅ ΄“- 2 ᾿ 

88 λήπτρια τῶν ἐν εἰρήνη πόνων, βεξαία δὲ τῶν ἐν πολέμνῳ 
΄, " " ἐξ. Ν 7 ͵ Ν Α 

συμμαγχος ἐργων. ἀρίστη δὲ φιλίας κοινωνός. ᾿Εστι δὲ 
- », “ Ν ͵7 

τοῖς μὲν ἐμοῖς φίλοις ἡδεῖα μὲν καὶ ἀπράγμων σίτων καὶ 
»- Η 77 ᾿, Νὴ Δ 

ποτῶν ἀπόλαυσις" ἀνέχονται γὰρ, ἕως ἂν ἐπιθυμήσωσιν 
8 Ὅς [ἢ Ἂ, 3 -“» ᾿ εἈ7, «Χ -» ᾽ ,ὔ 

αὐτῶν. Ὕπνος δὲ αὐτοῖς πάρεστιν ἡδίων ἢ τοῖς ἀμόχθοις" 
7 Χ Ἵ 7 "» 

καὶ οὔτε “ἀπολείποντες αὐτὸν ἄγθονται, οὔτε διὰ τοῦτον 
» 7 Ἀ ͵ὔ - ΄-» 

μεθιῶσι τὰ δέοντω πράττει. Καὶ οἱ μυὲν νέοι τοῖς τῶν 
7 Ἀ 7 “- - 

πρεσξυτέρων ἐπαίνοις χαίρουσιν, οἱ δὲ γεραίτεροι ταῖς τῶν, 
-Ὡ . ΄-“ κ᾿ 

γέων τιμαῖς ἀγάλλονται" καὶ ἡδέως ῥμὲν των παλαίων πράξ- 
ον 

εων μέμνηνται, εὖ δὲ τὰς παρούσας ἥδονται πρἄττοντες. δὲ 
ΝΣ ἢ 7 ᾿, " Ἃ» ᾽ ἈΝ Ἄ ὔ ͵ Ν 

ἐμνὲ φίλοι μὲν “εοῖς ὀντες, ἀγαπητοὶ δὲ φίλοις, τίμιοι δὲ 
7] ΩΥ ΡΝ Ἄ, Γὰ 7ὔ 3 Ἀ 7 

πατρίσιν. οτᾶν ὸ ελθη τὸ πεπρωμνένον Τέλος. οὐ μετὰ λήθης 
7 "“»“ὦ, ἂν ͵ὔ ε 

ἄτιμοι κεῖνται, ἀλλὰ μετὰ μνήμης τὸν ἀεὶ χρόνον ὑμνού- 
΄ “,ψ1Ἄ"“,͵ 5" "- 7 9 “-“ε 7 

ἐμενοι Φάλλουσι. ᾿Γοιαῦτά σοι, ὦ παῖ τοκέων ἀγαθὼν ᾿Ηρά- 
Ι Ὁ 

κλεῖς», ἔξεστι διαπονησαμένῳ τὴν ἢ μακαριστοτάτην εὐδαι- 
ςο- ᾿ Ἁ ς 

84 μονίαν κεκτῆσθαι. Οὕτω πως “ διῴκει ἸΠρόδικος τὴν ὑπ᾽ 
"-ο΄ἷ 7] 7 

ἀρετῆς Ἡρακλέους παίδευσιν" ἐκόσμησε μέντοι τὰς γνώμας 
2 7 εἍ Ὧν Ὁ Ὁ 9᾽. 5 ΚΣ 
ἔτι μεγωλειοτέροις ῥήμασιν, ἢ ἐγὼ νῦν. Σοὶ δ᾽ οὖν ἀξιον, ὦ 
3 ͵7ὔ "»ω΄ ,7ὔ »-ε 

Αρίστιππε, “ τούτων ἐνθυμουμένῳ πειρᾶσθαί τι καὶ τῶν εἰς 
τὸν μέλλοντα χρόνον τοῦ (βίου φροντίζειν. 

Ζοιπο χονοσανῖς γὰρ Ῥοβί μὲν ἃ ϑίορμαπο 
᾿ηβρυθαμη : ΨΘΓΠΙΠῚ δ. εἰμὶ δίσααὶ ἔμιῖθθθ 
αἀάρηάττηῃ γϑοῖς δαπηοηιῖ ΑΝ εἰβκο. ΜΠΗΠῚ 
αιὰ ἀ6 ἢ. 1. νἱάθαίιισ, ἴπ δηποίδιϊο πο 
δὐςροράρηΐξο ΟἸχΙ. 

ἃ ἀπολείποντες) Τὰ Μοποίδπιβ 1. ΨΊη- 
ἀοὉ. υἴογαὰς οὐ ΕἸογθηί. Α. Β. 0. Απΐθ 
Ἐποβέμιτη οὐαὶ ἀπολιπόντες. 

Ὀ μακαριστοτάτην] Μιάρ απποίδία δά 

Ογτορ. ΨΙ1. 1, 217. 
ς διῳκει] ϑουῖρϑὶ συοά νοϊπθῦο Ἡρ- 

βου. οὐ ΒυμηκΚοη, οὐτὰ ναϊσοὸ διώκει, 
Ἰοσδίογ ῬΥΘΟΒΘῺΕ ἰθΏΡΟΥ ἃ διώκω ἀοτγϊναίο: 
4ιοά τοπριι5 οἴβὶ τη ] 5. ΟΠῚ 1 Πἰ110 ΠΑΥΤᾶ- 
(ἸΟΠἶθ. βθοΐ, 21. σοηρτιογο νἱἀθίυγ, 1ᾳ ἰδ- 
ΤΉ ΘΠ Ἀ55Θηβατὴ Ἰθοίουὶβ τ] Υατὶ πο ἀρθοί. 
οααϊΐϊξαν Θηΐτὰ βέδξίτη ἐκόσμησε, Πα ΡΓΡ- 
σοάθρτῖ ργζϑθηὶ ἰθτη ρΟΥ διώκει τη ]ο τηϊ- 
ὩῸ5 σοησταΐ, ἀπάτα {Ππὰ Σιώκε, νου 5 
ἐπιδείκνυται, οὐ ἀποφαίνεται βοΐ. 2]. 

ἃ σπούτων)] Τλοίογο οὐπὶ. Ζοιηΐο οἱ 
ὙΝ εἰς κΚίο δὰ ἐνδυμουμένω, δὰ σι ᾿πίο]]}ρσο 
κατά. ΟΑυἱά 5ἱ τῶν τοῦ βίου ἀϊοΐιπη, [ὰη- 
ξα5 ; 

6 Λαμαροκλέα] ϑοογδιῖβ 1, αὐ οχ μος 
Ἰοσο ραῖθὶ, ἤϊϊπ παῖ πιαχίπηι8, 4116 Πὶ 
Βαϊ οχ Χαπιῃῖρρο; οχ Μγγίομο Ατίβ- 
415 Φ 51 Β]α Βορῃτοπίβουπι βυβοθρὶς οἱ 
Μη οχθπιιπ, αι δὲ ΔὉ 41115 γοσαΐῖασγ ΝΜ6- 
Ὠράθπηβ: [Γαδγί, 11. 96, Τυᾶ5 Θηΐπ 
ΒαθυϊΕ ὌΧΟΥΙΘ5, δἱ ἤάθς μαροπάα 1,δδγι. οἱ 
ϑυϊάς, ϑπὲ ἰἀπηθη 41 πορϑηΐ, πα χἑπι6 
ῬΓΟΡΊΘΥ 5116 Π 0} πῇ Δι οἴΟΥ ΠῚ ΘΟξο Δ ΏΘΟΤΊΙ ΠῚ, 
ϑοογαιίβηιθ δᾶθο αἰβοὶρα]οσα τ, Ῥ]αϊουὶβ 
ν. 6. ΣΧ οΠορμοπ δ. Δ ΟΥαπη ι6, ϑοογαΐοτη 
ἄυα5 Παθυΐββα ἀχοῦοβ. Εὖ τηΐπὶ χυοαὰθ 
ψΘΥΙ 5 τ} 1π|5 ν᾽ ἀθέιγ, ΒΟΟΥ ΘΠ ἩΠΔΠῚ ἴδ η- 
ἀὰτη ἈΝ ἀπ ΙΡΡΘῊ ἀπ χῖθθθ ἴῃ τη δ Π ΟὨ τα, 
ν. 4 ἀθ Πὰς τῷ ἰτδᾶϊέ Ἐο]]ἶπ. ἴῃ νἱΐα 
ϑοοῦ. Το ΙΝ, Ηΐϊβδι. Απὲ, Ηϊπάερυνρ, 
ϑοογαίθπα Ῥ]αίο ἴῃ Αροϊοσία βϑοῖ. 98, 
ἔαοϊὶ ἀἸσθπίθτη : υἱεῖς σρεῖς μοι εἰσὶ, εἷς μὲν 

μειράκιον, δύο δὲ σπαιδία.Ός 1π ῬΗαάοπο 
βθοῖ. 65. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσασο καὶ ἠνέχέη παρ᾽ 
αὐτὸν τὰ σαιδία" δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ 
ἦσαν, εἷς δὲ μέγας" καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες 

ἀφίκοντο. Ἰάοπι ῬΊ]αῖο ὑπᾶπὶ Χ ἀπ Πρροπὶ 
ΒΟΟΓΑΓ5. ὈΧΟΥΘΙῚ ΠονοΙδξ : ἰΐα θηΐπὶ ἴῃ 
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ΟΑΡ. 
δ. Ὧν 

ΤΤΑΜΡΕΟΟΙῈΜ ΕΠῚΙῸΜ ΜΑΊΕΙ ἸἸΒΑΤῸΜ 

σΑῦδϑΑ 9 ΟΟΕΊ. 

ΦΊΛΟΑΝ ἘΦ. ῬΙΕΊΑῬΙΘ 

Αἰσθόμενος δέ σοτε “ὃ Λαρμπροκλέα, φὸν πρεσθύτατον υἱὸν 

ἑαυτοῦ; πρὸς τὴν ΚΈΡῸΝ χαλεπαίνοντα, Εἰπέ (μοι; ἔφη; ὦ 

παῖ, οἶσθά τινὰς ᾿ ἀνθρώπους ἀχαρίστους καλουμένους ; 

Καὶ μᾶλα, ἔφη ὃ νεανίσκος. 
τί ποιοῦντας τὸ ὄνομα τοῦτο ἀποκαλοῦσιν ; 

Καταμεμάθηκας οὖν ὅ τοὺς 

Ἔνγω γε, ξἐφη" 
τοὺς γὰρ εὖ παθόντας, ὅταν δυνάμενοι χάριν ἀποδοῦναι, 

μὴ ἀποδῶσιν, ἃ κ σοΜδΝ καλοῦσιν. Οὐκοῦν ἃ δοκοῦσί σοι 

ἐν τοῖς ἀδίκοις καταλογίζεσθαι τοὺς ἀχαρίστους ἼἜμοι 

γε. ἔφη. "Ἤδη δέ ποτε ἐσκέψω, εἰ ἄρα, ὥσπερ τὸ ἀνδρα- 
ποδίζεσθαι σοὺς μὲν φίλους ἄδικον εἰναι δοκεῖ, τοὺς δὲ πολε- 

βίους δίκαιον, "οὕτω καὶ σὸ ἀχαριστεῖν πρὸς μὲν τοὺς 

φίλους ἄδικόν ε ἐψνἢ πρὸς δὲ τοὺς πολεμίους δίκαιον ; Καὶ 

μάλα, ἔφη: καὶ δοκεῖ μοι, ὑφ᾽ οὗ ἀν τις εὖ παθὼν εἴτε 
φίλου εἴτε πολεμίου μὴ πειρᾶται χάφιν ἀποδιδόναι. ἄδικος 

εἰναι. Οὐκοῦν, εἰ γε οὕτως ἔχει τοῦτο, εἰλικρινής, τις ἂν εἰῇ 

ἀδικίῳ ἡ ἢ ἀχαριστία ; Συνωμολόγει. Οὐκοῦν, ὅσῳ ἄν τίς 

μείζω ἀγαθὰ παθὼν μὴ ἀποδιδῷ χάριν, τοσούτῳ ἀδικώτερος 
ἄν εἴη; Συνέφη καὶ τοῦτο. “Γίνας οὖν, ἔφη, ὑπὸ τίνων 

Ῥῃσοάοπο 9θοΐ, ὅ. εἰσιόντες κασελαμβάνομεν σί τητϊιίατἹ νοἱι ΨΔ]ΟΚοηαἶγ, σοῦτο, τί σοη- 
-- τὴν δὲ Ξανθίππην ἔχουσαν τε τὸ παιδίον 
αὐτοῦ καὶ σπαραχκαθημένην. (ΟἸΘίθογ 1 [1 
1 0απ|: Αροϊοσία ϑοογαιβ Ὗο]. 11. ρ. 
59. οα, Τοἴσκο δἀϊίωτη Ἰοσίταν: οὐκ ᾿Αρισ- 
σοκλεῖ μητρὸς, ἀμελοῦντι, διδάσκων ἡἧλι- 

καὶ χρία γονεῦσιν ὀφείλομεν ; Ἐχ φρυΐογο 

Ῥ]αιοηϊοεῖ Ῥηαοηϊς Ιοσο ἀπιχῖθθο ν᾽ ἀθπτῸΥ 
ΔΥΌ τη ΘΠ απ ΟΡΙΠΙΟΠἾ8. δὲ ϑαΐντιις. οἵ 
Ἡ!!ογου τῆι ΤἰΠποάϊιι5, αἱ ἀπια5 βίπιι} ἴῃ 
ΔΕ ΓΠΟΠΪΟ τἰχοῦθθ ΠαὈι 556. ϑοογαδίθτη 
τγδαϊάργαηῖ, παγταηίο Ἰίορθης 11, 26. αὐ 
Ρᾶυϊυ αηίθα ΑὙΪδίοιοϊοιη δάθο ορίηϊοηϊ 
5 ργεθβουῖθῖ᾽ δυσίογοση, οὐ Αἰπθπο 
ἴῃ Τάρτο ΧἼΠ]Ι. 

ἔ ἀνέρώσου; Ῥατγίβ, Ὁοάεχ 1. οπιϑϊ. 
2 τοὺς τῇ Ἦατοε νετθὰ 'π οἵους τί νεὶ οὕς 

76εν Ζοιμῃα; τίνας «τί ἀράϊε Βο 17, αιιατη 
Βουρίυγα μη. Ὠγα ΧΙ ΠῚ. Θ΄] ὁπ ῬΥΟ  ΟΥ 1, 
Πυδην]8 τῷ ῬΥῸ τίνι ροβί τη, 5θα 50] }1})}, 
δὸς βοημοθηία φί, βοίαι ᾿μἴτα Ν᾿. ἵν. 17. 
ΘΕ. ν. 10. 

ἢ δοκοῦσι] ΤΠ εῖΚο δικαίως ἀἀάοηάιι 
σοηβοῦαῖ : Ζοόιπο ροϑδὲ καταλογίζεσθαι ἰιι- 
16}}ΠΠσὶ νο]οαι δεῖν - ὨοιῸ Ορι18 Οδς 

Ϊ καταλογίζεσθα.] ΟΟὐοχ ϑιοβθιοῖ, ἰοοίο 
Ἐγηῃρβίο, ἀαΐ δἰ ρ]οχ λογίζεσθαι. 

Κ᾿ οὕτω καὶ] ϑίρρμαῃηι βοοιιπάα ἘΠ ἀϊῖο 
οὕτω «αἀάϊαϊς, ἢτγπηαημίθ νογθίοπο 1969- 
ΒΆΥΟηἶ5. οὐ ϑίορθο ρὰσ. 469. ΕἸτΟΥ 
αἰΐφῃηο οὐβοσιί5 ΕἸΠΟΘΙΙ εἶνα,, οὕτω ἐὁ- 
ἀογαῖ: ἀείῃοορϑ πρὸς τοὺς μὲν ἀφάϊι Βίορἢ, 
566, 
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εὕροιμεν ὧν μείζονα εὐεργετημένους, ἤ , παῖδας 8 ὑσὸ γονέων : 

οὺὃς οἱ γονεῖς ἔκ μὲν οὐκ ὄντων ἐποίησαν εἶναι: τοσαῦτα δὲ 
καλὰ ἰδεῖν χαὶ τοσούτων ἀγαθῶν μετασχεῖν, ὅσα οἱ “᾽ εοὶ 

παρέχουσι τοῖς ἀνθρώποις" υ ἃ δὴ καὶ οὕτως ἧμιν δοκεῖ 

παντὸς ἀξια εἶναί» ὥστε πάντες τὸ καταλιπεῖν αὐτὰ πἄντων 

μάλιστα φεύγομεν. καὶ αἱ πίλεις ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ὠδική- 

μᾶσι ζημίαν ϑάνατον πεποιήκασιν, ὡς οὐκ ὧν μείζονος 

κακοῦ Φόξῳ τὴν ἀδικίαν “ παύσοντες. Καὶ “μή ποὺ τῶν 
γε ἀφροδισίων ἕνεκω παιδοποιεῖσθαι τοὺς ἀνθρώπους ὑπολάμ.- 
ξανε" ἐπεὶ “τοῦ 79 σῶν ἀπολυσόντων μεσταὶ μὲν αἱ ὁδοὶ, 

μεστὰ δὲ τὰ οἰκήματα. φανεροὶ δ᾽ ξ ἐσμὲν καὶ σκοπούμενοι ἐξ 

ὁποίων ὧν γυναικῶν ββλαϊδτα ἡμῖν τέκνα ένοιτο, αἷς 

συνελθόντες τεκνοποιούμεθα. Καὶ ὁ (ἐὲν ἀνὴρ τήν τε συν- 
τεκνοποιήσουσαιν ἑαυτῷ τρέφει, καὶ τοῖς βέλλουσιν ἔσεσθαι 

παισὶ προπαρασκευάφει πάντα ὅσα ὧν οἴηται συνοίσειν αὐὖ- 

τοῖς πρὸς σὸν βίον, καὶ ταῦτα ὡς ἂν δύνηται πλεῖστα. ἡ δὲ 

γυνὴ ὑποδεξα μένη Ζε φέρει τὸ φορτίον τοῦτο, βαρυνομένη ΄ε 

καὶ κινδυνεύουσα περὶ σοῦ βίου, καὶ μεταδιδοῦσα τῆς τροφῆς 

ἕ ἣ καὶ αὐτὴ τρέφεται; καὶ σὺν πολλῷ πόνῳ διενέγκασα 

καὶ τεκοῦσα, τρέφει πε καὶ ἐπιμελεῖται; οὔτε προπεπονθυῖα 

οὐδὲν ἀγαθὸν, οὔτε 

ἃ ὑσὸ γονέων] 1ίὰ οχ ϑίορφο βυδάρθηςο 
ΒιΘρηΔΠῸ βουροι Ζοϑιιηθ ΡτῸ νυ] σαίο ἀ πό. 

" ἃ δὴ καὶ] Φιυπεῖηα ἄδικα ἀφάϊ, ἀοῖη- 
(605 πάντων ἄξια διοῦθειι. 

ο “παύσοντες] ἘΧϑροοίαθας παύσουσαι; 

504 ἴῃ πόλεις 1Π|6]ΠΠρυπίαγ ΠοΙηΐη05. ἴῃ 
οἰν]αΐοτα οο]ίθοίὶ οἱ )ατίθιις Οἰν]θιι5. οου- 
7υποι,. 

ἃ μή σου ---- ὑπολάμξρανε)] Μυϊσαΐατη μὴν 
οὐ -τι ὑπολαμβάνοις ναῖὶο ἰδϑηϊασα δ ΥἹΓΙ 
ἄἀοοι. (ὐαβία]!ο χαὶ μὲν οὐ ἀράογαϊ, ὑσο- 

λαμβάνεις Δ, ΡΥ. ἀθαὺ6 δὰ ΤιεομοΪα- 
νἱαπατη, αἰ ῬΥηδ ὑπολαμξάνοις ἀραϊῖ, 
(αβίαϊο ὑπολαμβάνε. Νοπίγαμα ἀουοίον 
Βτοάδοο. μὴν ἴῃ μὴ πιιΐασὶ νοϊαῖς Ζθαμο, 
μήἥσου οὐπν ϑομΖίο ἀραϊ, αυϊ ὑπσολαμξώ- 
γος Δ Π16) Ἰπϊαοίατγ, ΧΟἸ] Ϊῖ, 

ἃ σοῦ γε] Νοίογιτα ἘΠ14..οὲ ΨίπάοΡ. 1. 
ΒΟΥ Πρ ΓΑ ΠῚ οὐτὰ 0 ἰχῖο τονοσᾶνὶ ; τὸ- 
σοητοτο5 τούτου γε ἀραογαηΐ, Οσιθηθὸ 
Ρετ ϑΥμοϑῖπ οὐπη. Ὀγροράθηΐο “ἀφροδισίων 
ἕνεκα ιαπσοηάι, αιιαβὶ ῬΥ ΟΟΟ βοῦς σοῦ 

ἃ γνώσπκον φὸ βρέφος ὑφ᾽ ὅτου εὖ 

σῶν ἀφ. ἐπιθυμεῖν. οβϑίαμπιιβ 1. ἀαὶ ἐσεὶ 
σῶν ἀσολυσόντων. ϑΌρτα 11. 1. 5. ογαΐ σῶν 
ἀπολυσόντων «ἧς τῶν ἀφροδισίων ἐπιθυμίας. 

ἔ Καὶ ἑ μὲν] Αἀάϊεωτα ἀοίποορβ γὰρ ἴπ 
Ζυμί. Ῥατιίβ. οὲ ϑίοθεοο, ογαϊτὰπξ ςοΐοτδο 

Ἐδά ἀείποερβ ΘΙ θεοιι5 συντεκνοσοιοῦσαν αβί. 
5 ἡ καὶ 1ἴὰ οὐπὶ δίοθθο ϑίθρῃ. ἧς καὶ 

οοίοτες ΕΔά, ἀείποορϑ διενεγκοῦσα ἀαὶ ϑιο- 
Ὀεθ5. 

Β γιγνώσκον}) οΙοΥ δοουξαϊνυτη δὰ 
σρίφει γγωοράθῃβ; βθήιθηβ εὖ πάσχει ΟΧ 
ϑίορφο, Ῥαγὶβι δὲ ϑιίορῃ. οϑῦ συϑοθρίιτῃ 
ΡΙῸ συμπάσχει Τὺ 64. σοίογαυιτη. 

Ϊ οὔτε σημαίνειν] Τὰ οὑπὶ Ετηοβίο ἄθαὶ 
ΡῬ͵Ὸ οὐδὲ, αιοά ἀδφιγηανὶς ἩΠπάθθιγρ, ἀο- 
Τομάππς Ζειιηθ οὐ ϑ ΒΖ, Πϊο αιυϊάργῃ ἔριο 
γιό φαΐάοηι που ρυθίδίηβ. 

Κ αὐτὴ στοχαξομένη)] [8 ῬῸ αὕτη οΧ 
ΘίοθεθΟ γοϑου ρϑὶς ΕὙποδίῖ: οχ βοάρθσα 5ἴο- 
Ὀώο δυο] τὰ σὰ δηΐο κεχαρισμένα δαάϊ- 
ἀἶτ Ζριηο. 

Ι γυχφὸὺς] 116 οὔὐὔὰῷ ϑίορθο Βοϑςαγίοῃϊβ 
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πάσχει, ἱ οὔτε σημαίνειν δυνάρμενον ὅτου δεῖται" ἀλλ᾽ ὅ αὐ- 
σὴ στοχαζορυένη τά τε συμφέροντα καὶ τὰ κεχαρισμένα 

πειρᾶται ἐκπληροῦν, καὶ τρέφει πολὺν χρόνον καὶ ἡμέρας 
καὶ ᾿ νυκτὸς ὑπομένουσα πονεῖν, τὰ οὐκ εἰδυῖα τίνα φούτων 
χάριν ὠπολήψεται. Καὶ οὐκ ἀρκεῖ ρέψαι μόνον, ὠλλὰ 
καὶ, ἐπειδὰν δόξωσιν ὶ ἱκανοὶ εἶναι οἱ παῖδες μυανθάνειν σι. Ῥὰ 

μὲν ὧν αὐτοὶ ἔχωσιν οἱ γονεῖς ἀγαθὰ πρὸς φὸν ̓ βίον, διδάσ- 
κρυσμ ο ἃ δ᾽ ὧν οἴωνται ἄλλον ἱκανώτερον εἶναι διδάξαι, 

πέμπουσι πρὸς φσοῦτον δαπανῶντες. παὶ ἐπιμελοῦνται πάντα 

ποιοῦντες. ὅπως οἱ παῖδες Ῥ αὐτοῖς γένωνται, ὡς δυνατὸν βέλ- 
Ὗ Ὁ] 

τιστοι. [Πρὸς ταῦτα ὁ νεανίσκος “ἔφη: ᾿Αλλά τοι εἰ 
οἷ -“ . ἈΝ ΩΝ , ᾿ 

καὶ ἐμὰ ἠὰνι παντῶὰ πεποημεξ καὶ ἀλλα ἜΡΟΝ τό ράν μτώς μόν 

οὐδεὶς ἂν δύναιτο αὐτῆς ἀνασχέσθαι φῆν χαλεπότητα. Καὶ 

᾿ Σωκράτης, Πότερα δὲ οἴει» ξφῆη, Νηρίου ἀγρίων εὰ δυσφο- 
βωτέραν εἰναι ἢ μητρός ; Ἔγὼ μὲν οἰμναι; δ ἐφή, μητρὸς, 

τῆς γε τοιαύτης, Ἤδη πώποτε οὖν ἢ δακοῦσα κακόν τί 
μὴ ἍἋ 

σοι ἔδωκεν ἢ λακτίσασα, οἷα ὑπὸ ἡηρίων ἤδη πολλοὶ ἔπαθον; 
5 κ ν ͵, , Ζὰ ᾿ , ν ω 
Αλλὰ νὴ Δία, ἔφης λέγει. ἃ οὐκ ἂν τις ἐπὶ σῷ βίῳ 

Χ 7 ς »“ρ, 

παντὶ βούλοιτο ἀκοῦσαι" δὴ δὲ πύσα, φῆ ̓  Σωκράτης, 
Ἵ 

οἰει " ταύτη δυσάνεκτα, καὶ τῇ φωνῇ καὶ " τοῖς ἔργοις ἐκ 

παιδίου δυσκολαίνων καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς, πράγματα 

νΌ 510, νι δῇς.1. οἱ Εἴου. Α. βουῖρβί. ψ1-ὀ τ εἰ καὶ σαῦτα] Τία οὐτὴ Ψοδδβίαῃο 1. 
30 οϑὲ νύκσας. ὐδίμοΟΥ δοοιιδαίίν! οοη- Ζθιιπθ δὲ ΒΟ ΒΖ: αἀπίθα καὶ ἀθογαί. α- 
τἶπι0 ΡΟ Εϊ ΤΩΙ Ἰηρταῖῖ 6856 νἹ ἀοΡδηίαν το. 1. ἀαϊ εἰ πάντα ταῦτα. 
Ὧ6Ο οἰο δη οΥ ῬΟΘΙ. 5. ἔφη; μητρὸς] Οὐπὴ ϑίορεο δυ οι]! απὰ 

τὰ οὐκ εἰδυῖα) ῬΘηάογ γἱηϊ ραγιϊοῖρίατι σῆς δηθ μητρὸς ΟΤαΪβῖ, αιιοὰ ἴῃ 5βοηΐθπίῖα 
ἢοο Π6Ο 5865 ἤυτηϊίου ἨϑΈΓΟΥΘ ργεοθάθπε- σθηθγα] ἔΘΥΤῚ ΠΟῚ ροΐοβῦ: δα βιιδπι ψΕΙῸ 
θὰ ψεγθῖ5 ἡπποίαμη νἱάρέαγ, Τογίθ ἔμ πηαίγοτη μη ρτΟΟ]65 ταοχ ερθοϊδίϊπι δο- 
Ομ πολὺν μὲν χιρόνον ---- οὐκ εἰδυῖα δὲ : οοτητηοᾶαῦ 5Θη θη απ γοΥΡῖ5 σῆς γε τοιαύ- 
ἀοἴποορβ ϑιοραυβ εὖ Βτοάδι ἰοὺ εἴ σιναὰ σῆς. 1ρῖταν Ροϑβύ μησρὸς ᾿ποΙ5ΌΤα ΡΟΒ.]. 
σούτων ἀαῖ. { ἐπὶ σῷ βίῳ παντὶ] ἘΥΓ]αγὴ ΤΑ110- 

ῃ ἃ μὲν ἀν] ἘΠ4. ργ. εἐ Ῥατίς. ἄν οτηϊθ- τϑπὶ νασθ ἰθηΐασιιηῦ γ6] Θχρ]!σαυιηῦ Υἱγῖ 
(πὲ; ἀρίποορβ ἔχουσιν ῬΆΥΪ8. ΡΙῸ ἔχωσιν ἀοο. ΝΌΡΟΥ ἀογηθσπλ Ὑ οἰθκ ροϑβί σις 

αὐαϊ] νοϊυἱέ δὶς, ᾿πίογργθίδίιϑ αἷδ ἡϊαγν ἴγι 
ο ἅ δ᾽ ἄν] Τία Ῥατῖ5. διοραυς εὐ ϑίθρῃ. ϑοΐπθην βαμχθη, ἰθῦθην γιῖονέ εὐἱθα} ἢ ὕγοη 

ἀλλ᾽ ἄν ἘΔᾶ. ΡΥ. 5ο4 615 εἶναι οτηϊϑὶί ϑίο-ὀ σηϑοϊιίο6. ῬΊαηθ φοπηΐηυβ Ἰοοῦβ ΟΥΤΌΡ. 
ὕτρυ5. 111. 1. 49. ἐπὶ πόσῳ ἄν ἐθέλοις σὴν γυναῖκά 

Ρ αὐτοῖς γένωνται) “Μαῖρο Τ,6οη0}. οὐ σου ἀκοῦσαι ὅφι σκευοφορεῖς ; νυ] ραίδτη 56{15 
δίρρβ. αὐτοῖς ἀγαθοὶ γένωνται καὶ ὡς δυνα- ἀοίοηαϊς οἱ ἱπιογργϑίαϊασ. ῬΙαίο Αρο- 
τὸν βέλτιστοι. Ἰορίδ 92, ἐπὶ πόσῳ ἄν τις δέξαιτ᾽ ἄν: Ἵ 

4 ἴφη) Βίοθεοι5 οἱ αῖῖς. 1. εἶπεν. Ῥοκί Ὁ ταύτῃ] Εχπορίῖ τπδ]οραΐ αὐτῇ 5οτῖρ- 
πεποίηκε νοὶ απο ἀοροί ἱπίο]}ρὶ ἡ μήτηρ, ἰ{πὶ : γοοίο, " 
ηυοά 1 ΑτηρΥΟΟ}15 ἀΠἴπητι8 σΟΤΩΥΠΟΥΟΥ οὐ 511. Χ σοῖς ἔργοις: εΐποορθ παρασχεῖν 1ῃ:- 

Κ 
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παρασχεῖν; ; πόσα δὲ λυπῆσαι κάμνων : : ᾿Αλλ᾽ οὐδεπώποτε 
αὐτῆν, ἐφη», οὔτ᾽ εἶπα οὔτ᾽ ἐποίησα οὐδὲν, φ ᾧ " ἠσχύνθη. 

κὰν : οἰ εἰ) ἔφη; χουλεπώτερον εἶναί σοι ἀκούειν ὧν αὐτὴ 

λέγει» ἦ τοῖς ὑποκριταῖς; ὅταν ἐν ταῖς τραγῳδίαις ἀλλή- 

λους τὼ ἐσχῶτα λέγωσιν; ᾿Αλλ, οἴμαι; ἐπειδὴ οὐκ οἴονται 

σῶν λεγόντων οὐτε “ τὸν ἰλέγχοντα ἐλέγχειν ἵγω ζημιώση;, 

οὔτε τὺν ἀπειλοῦντα δον ἵγα κακόν σι ποιήσῃ. ῥῳδίως 

φέρουσι. Σὺ δ᾽ εὖ εἰδὼς, ὅτι. ἃ λέγει ψ; " μήτηρ, οὐ 

μόνον οὐδὲν κωκὸν νοοῦσω λέγει, “ ἀλλὰ καὶ βουλομένη σΌ! 

ἀγαθὰ εἶναι ὅσα οὐδενὶ ἄλλῳ, γαλεπαίνεις ; ἢ νομίζεις 
Οὐ δῆτα, ἔφη» φοῦτό γε 

Καὶ ὁ Σωκράτης; οὐκοῦν, ἔφη; σὺ ᾿ ταύτην, 

εὔνουν τέ σοι οὖσαν καὶ δ ἐπιμελομένην ὡς μάλιστα δυνατα’ 

πἄρνοντος, ὅπως ὑγιανεῖς τε καὶ ὅπως τῶν ἐπιτηδείων μηδενὸς 

ἐνδεὴς Ε αὐὰ καὶ πρὸς ταύτοις, πολλὰ τοῖς Θεοῖς "εὐχομένην, 

ἀγαθὰ ὑπὲρ σοὺ; καὶ εὐχὰς ἀποδιδοῦσαν, χαλεπὴν εἰναι 

φής; ἐγὼ μὲν οἴμια!, εἰ τοιούτην μὴ δύνασαι φέρειν μητέρα, 

τἀγαθά σε οὐ δύνασθαι φέρειν. Εἰπὲ ἱ δέ βϑι, ἐφήη, πότερον 
ἄλλόν τινα οἴει δεῖν σεραπεύειν ; ῇ παρεσκεύασαι μηδενὶ 

οὐκ οἰοίναι. 

βούοραΐ Π οἴϑίκθ, οἱ βθαιιθηβ παρασχεῖν τηι- ἃ ὅτι ἃ λέγε] Ἐχ ϑδίοθθοο ἃ ἱπβοσγιῖ 
ταδὶ ἴῃ παρασχών. Βοῃβοσαὺ βοΠοθὲ υἷἱσγ ΒΊΘΡΗ. ὅφσι λέγε, ὃ (ὐαβία!ο ἀθαϊέ, Βίθρμα- 
φρτοσίις ἴῃ νυ] ρατὶ Ἰδοϊίΐοπθ σοποϊπηϊΐα- ΠῈ5 ὅτι λέγε. Βρββαυῖο γϑσεξ φιοά φιῖο- 
το πὶ 50 ]Π}ὰ ἢ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 ἀεβί ἀθυαυῖ, δὲ 
νοσαθ] τη δυσάνεκσα ῬΑΥ ΠῚ ἱπορέσμ 
6586, ῬΑΙΠΪΠῚ Πἰπυΐα Ἰοηρσο ας] ποίη ἃ 
τρέγματα, Μοϊυϊς ἱποοιηπιοάο τηράρυϊ 

᾿παἀοἴσαγρ, αυϊ δυσάνεκσα δἄἀνουθὶϊ ἸοοῸ 
ΒαΡθη5 ψοῦρο δυσκολαίνων δα]ππροθαῖ: 
ἀυοτὰ βοαυϊίαῦ ϑοῃϊ 12. ΜΊΗΙ βουθθα- 
ἄυτα νἱάρίυν δυσάνεκτα ποιῆσαι, καὶ τῇ Φ. 
καὶ «. ἔργοις ἐκ σ'- δυσκολαίνων, καὶ ἧμε κι. 
νυκτὸς πράγματα παρασχών ; Η 

ἃ ἠσχιύνθη)] ϑιοθεθιι5. οὐ 1|ῦτὶ] Βτοάδθὶ 
ἠσχύνθην ἀδῃῖ, πᾶς Ἐάνναταβ. σοη͵θοὶς 
ΒΟΥ Θηἄστα ἐφ᾽ ᾧ ἂν αἰσχυνθείην. Βιοθεὶ 
βουϊρίαγατα ρσορανῖς οἰϊαπα Ηϊπάθθατρ. 

Ὁ Τί δέ;] ϑιοθεοιιθ ἀδὲ Διίοιπ Τί δαί; 
τροθρίωμῃ ἃ Θ᾽ Ζῖο : ΡΟ) ἀρίποθρβ ἀλ- 
λήλοις. 

ο. τὸν ἐλέγχοντα ἐλέγχειν) Βτγοάφοιιβ 
ΤΆ] οθαὶ σὸν λέγοντα λέγειν. ἀμμαπα ΘΟΥΤΘΟ- 
οπριη Ῥθβϑίτηθ ἱπιογργοίδίιβ οϑὲ Ζϑαπο, 
ἡμαβὶ Βτοάξιιϑ νϑῖθὰ στῶν λεψίννῦν 8ὶς 
νους πγαυ. ἢ 

φιιὰ Ἠναξοτ' ἀϊοῖ!. Ελὰ. ργῃ. ὅσι λέγει ἀδῃῖ: 
Βοτηδπα ὡς ὅτι λέγειν γηοηθηῖα ΘΟ ΠΕϊΖῖο. 

6 ἀλλὰ καὶ] δυπέηα νοθα καὶ βουλο- 
μένη σοὶ, ἀεἴποορϑβ ἄλλῳ οτηϊϑιι. Ῥτὸ ᾿νἍ 
δίορωιβ οἷα Βαροί, ἀοίπας τοῦτο δ᾽ 
οἵμαί γέ. 

ἔ σαύτην] ΕΠ44. Ργ. εἴ Ῥαυγίβ. σοὶ ταύτην: 
νοσιτα (ὐδϑία!ο οὐτὶ ϑίορεθο ἀθάϊι, θά 
γροθρὶ, 

δ ἐσιμελομένην] ϑιο εθ5 ἐπιμελουμένην 
ἀδί, οἱ ΡΓῸ νυ]ραίο. ἀοΐποθρϑ ὑγιαίνης Βᾶ- 
Ὀοίύ ὑγιανῆς» αυοά, ἴῃ ὑγιανεῖς Ρτορίου 56- 
αυθπ5 ἔσῃ τηυῖαν!. οὐδενὸς ἔσῃ ἀαὶ ῬαΥΙ5. 
(οάοχ ΠῚ. 

ἢ εὐχομένην ἀγαθὰ] ῬΡοδίογί5. νοσλθα- 
χη οσὰτὴ ΕΥ̓ ποβίο ἀαπηπαξ Ζοιπο, ἀοἴ θη ϊε 

οαπὶ Ηϊηἀοθυγσίο ϑομΖ: ΤΉ]ὨΪ οιϊαμα 
ῬΙΟΡίοΥ Ξθαι 8 εὐχὰς ἀποδιδοῦσαν 5οΥΥΔ- 
ἄπ ν]ἀθίυγ. 

Ϊ δέ μοι Βιοῦθεδθιιβ δή μοι ἀϑέ. 
Κ μηδ᾽ ἕπεσθαι) Οὐπη ϑίοθδο μ]απθ 

ΟΥΉΝΟ νο]ΐτη, αι 5θο]ιιβὶ, (Οομίγα οὐτα 
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ἀνθρώπων πειρᾶσθαι, ἀρέσκειν, (: μηδ ὑσεσθαι) μήτε πείθεσ- 
θαι μήτε στρωτηγῷ μήτε ἄλλῳ ἄρχοντι ; : ἸΝαὶ ; μὰ Δία 

ἔγωγε, ἔφη. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ τῷ γείτονι 
" βούλει σὺ ὠρέσκειν, ἕω σοι καὶ πῦρ ἐναύη, ὅταν τούτου 

δέη, καὶ οὐγαθοῦ τέ σοι γίγνηται συλλήπτωρ, καὶ, ἄν τι 

σφαλλόμενος τύχης; εὐνοϊκῶς ἐγγύθεν βοηθη σοι: Ἔγωγε, 
ἔφη. ΤΙ δε; σονοδοιπόρον ἢ σύμπλουν, ἢ εἴ τῳ ἄλλῳ 

ἐντυγχάνοις, οὐδὲν ὁ ἄν σΌ! διαφέροι φίλον ἢ ἐχθρὸν γενέσθαι, 

ἢ καὶ τῆς παρὰ τούτων εὐνοίας οἴει δεῖν ἐπιμελεῖσθαι; : Ἔγω 

89 ἔφη. Εἶτα σούτων μὸν ἐπιμελεῖσθαι παρεσκεύασαι; σὴν 

δὲ μητέρα τὴν πάντων μάλιστά σε φιλοῦσαν οὐκ οἴει δεῖν 
σεραπεύειν ; οὐκ οἶσθα, ὅ' ὅτι καὶ ἢ πόλις ἄλλης μὲν "ὠχα- 

εἰσείας οὐδεμιᾶς ἐπιμελεῖται, οὐδὲ δικάζει, ἀλλὰ περιορῷ 
τοὺς εὖ πεπονθότας χάριν οὖν ἀποδιδόντας" ἐὰν δὲ τις 

5. γονέας μῆ σεραπεύῃ, τούτῳ δίκην Τε ἐπιτίθησι, καὶ ἀπο- 

δοκιμάζουσα, οὐκ ἐᾷ ᾿ ἄρχειν τοῦτον, ὡς οὔτε ἂν τὰ ἱερὰ 

εὐσεδώς σὰ ϑυόμεναι ὑπὲρ τῆς πόλεως τούτου ογύοντος, 

οὔτε ἄλλο κωλὼς καὶ δικαίως οὐδὲν ὧν τούτου πράξαντος ; 

Καὶ νὴ Δία ἐάν φις τῶν γονέων τελευτησάντων τοὺς 

ϑίθρμαπο (ει Ψυπεῖπα) νοῖρα βοααρηῖία 
μήτε πείθεσθαι ἀατημπαῖΐῖα βϑοϊιιϑῖὶ Ζοϑιηθ, 
οτηΐϑῖς ΘΒ ΙΖ, απα5ὶ πείθεσθαι 511 σ] οσξθπια 
γεηθὶ ἕπεσθαι. θα ]οού βθοίδυϊ δ] 161), 
οαΐ Ρίασοτθ χυϊάθπι γ6 115, ΤῊ] ΠΪΠ]6. ΥΘΙῸ 
ἵπηρογαηξί ορράϊγο, Ῥοβυῖςε ϑοοζαίοβ βθ- 
τηϊπατη ΘΧΘτΩρ] πὰ ΒΟπΆΪΪ5, 41 ϑρομίο 
ΔΙΙαοπα ϑθοίαίιτ, οα] Ρ]δοογα να]έ, 4}1π|5- 
46, 46πὶ οἴποίιτα οὔραϊΐτα οορῖς ἴταρο- 
ταῦ. ΝοΠΊΟ εϑί, 41 τπξγυτηαιθ. ΥἹΓΆΓΘ 
Βοϑϑὶέ, ραιοὶ δἰίθγαπι οἴ ιριαπί. 

Ι Ναὶ κὰἃ Δία ἔγωγε) [ἢ ΒυΪ5Ἰηοα! τοο- 
ῬοηβίοπΙθιι5, 4118 δά ἀπο οοπίγατϊα τηθπὴ- 
Ὀγὰ τϑίοχιιηίιν, 6 ϑθηϑ ΘΟ] σοΠάτΠὴ οϑΐ, 
ουΐὰ8 ΤηΘΙ ΣΙ ψουρ ΠῚ ΤΟροίοπμ τη 51}. 
ἩΗ]ο βθγωρου ἀσὸ κοινοῦ ψϑυθΌτΩ τορθίθπάιιμ 
οϑὲ τηθϊουτῖβ σπου τὶ, υὐ πἶο; οἶα, δεῖν 
ϑερασεύειν, Ε- Μιὰ, «κα 1. ἱν. 2. 

τὴ βούλει σὺ] 114 (45.4]. Ῥατῖ5. Θίορῃ. 
ποτὶ Βγοάδῖ; σοίογε ΕΞ 4. συτη ΨΊΠαΟΡ.- 
1. βούλει σοι 'άδῃι, ΨΙηΔοΡ. 11. οὔτ 5ίο- 
θο οἱ Ῥαγῖβ. 1. 111. βουλήσῃ. Ῥοπίοα βοη- 
θήσει Ὠα οὶ ϑιοθεθιι5. 

π ἀχαριστίας] Οὐ Οὐτορεράϊς 1. 11, 7. 
Ο γωΐας μὴ ϑεραπεύγ). Εἰχ Ἰορσο ϑο]οηΐ5, 

᾿ σάφους 

σῇ, ῬοΙῈὰχ Ομοτη. υἱ]]. 6. Ῥογρῃγυϊας ἀθ 
ΑΡβεϊποπῖῖα (άγη. ἵν. 99, (δβδιθοηιις 
αα ΤὨΘορἤγαβι (Πμαυ. νυἱ. 2. 

Ρ, ἄρχειν) 1. 6. ΔΥΟΠοπίθμι θςϑθ, τὖ οχ 
ἀρχόντων δοκιμασίαις ΔΥσαϊῖ Ἡϊπάοθυτγρ. 

4 τὰ ϑυόμενα ) νυρο ΦΎΓΟΙ] 115 ἀφοϑί, 
4αθτὴ ᾿Π5ΘΥ11, ΠΘ ΤΠΔΊΟΥΘΠῚ νἱτὴ νου ἷ5. ἰπ- 
ἔξυτ ΘΟρΘυΘγ. Ιῃ γα] ραία Ἰθοίοπε οἱ α15- 
ἰποξΐομθ ὡς οὖσε ἄν τὰ ἱερὰ εὐσεβῶς ϑυόμενα 
ὑπὲρ τῆς πόλεως, πσούσου ϑύοντος, ἘΥΠΟΘΙΙ, 
461 5ΘαΌΪαΣ ΘΟΠΠΐΖ, δοσιισοίνοβ ἐοπεθ- 
Παρμεδ Ραΐαί 6556 σὰ ερὰ ϑυνόμενα, οοὨ ἃ 
ἴῃ ΔΙίουο ΤΘΙΏΡΙΟ οὔτε ἄλλο πράξαντος 
σοηϊνοβ, Οὐξ ναυϊδίϊο τηᾶσηδιὴ ΟΥ̓Δ] ΟΗΪ 
ἀυτίταχη νἱάρίυγ αἴοτγο, Π εῖθκο ρορί 
οὐδὲν ἄν Ἰπδογϊ νοὶ σραταόμενον, ΟὨΪ ΟὈ56- 
οαζιι5 οϑὲ Ζθιιηθ, ἩϊΪΠαθβιγρ οὐδὲν ὃν πού- 
σου πράξαντος οΟΠΊθοῖξ : 56ἃ ἄν ἃἴγθ586. Ποὴ 
Ροίΐοϑί, (ὐθϑποσιβ πῃ ΟΠ γοβϑέουηδίῃϊα τθοΐδ 
εὐσεξῶς Τυαηῃρσοθαΐ ΨΟΙΌΙ5 σούσου ϑύοντος, 564 

ΟΥ̓ ἶδῦ τηοηρῖρ [(ὰ Δ͵οι] δοοθάογο 
ἄθθογο Ραγιοἱρίο ϑυόμενα. 

ΥΓ τάφους μὴ κοσμῇ!] “ἘΡΙβταπηπηα Στήλην 

μητρυιῆς, μικρὸν λίθον, ἔστεφε κοῦρος» ὡς βίαν, 

ἠλλάχθαι καὶ τρόπον οἰόμενος, αιιοά οχδίαί 
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μῆ κοσμνῆ: καὶ τοῦτο ἐξετάζει ἡ ῇ πόλις ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων 

148 δοκιμασίαις. "Σὺ οὖν, ὦ παῖ, ἂν σωφρονῆς, τοὺς μὲν 

Θεοὺς “ παραιτήσῃ συγγνωμονάς « σοι εἶναι, εἰ τι παρημέλη- 

κας τῆς μητρὸς, μή σε “ καὶ οὗτοι, γομυίσαντες ἀχάριστον 

εἶναι; οὐκ ἐθέλωσιν εὖ ποιεῖν" σοὺς δὲ ἀνθρώπους “ αὖ φυλάξῃ, 

μῆ σε αἰσθόμενοι σῶν γονέων ἀμελοῦντα ε πάντες ἀτιμάσω- 

σιν; κὦτα ἐν ἐρημίῳ, φίλων ἀγαφανῆς. εἰ γάρ σε ὑπολάξοιεν . 

πρὸς σοὺς 8 γονέας ἀχάριστον εἰνοί. οὐδεὶς ἂν νομυίσειεν εὖ σε 

ποιήσας χάριν ἀπολήψεσθαι. 

ΘΟΑΡ. ΤῈ 

ἘΠΑΤΒΕΝ ΙΝΥΙΟΕῈΜ Β5ΙῚΒῚ ΙΒΑΤῸΒ ΡΙΙΑΟΑΊ. ΕἸ ΟΟΝΟΟΒΌΙΑΜ ΟΟΜ- 

ΜΈΕΈΝΌΑΥ ΒΟΟΒΑΤΕΒ. 

᾽ Χαιρεφώντα δὲ ποτε καὶ Χαιρεκράτην; ἀδελφὼ μὶν 
ὃντε ἀλλήλοιν, ἑαυτῷ δὲ γνωρίμω, αἰσθόμενος διαφερομιένω, 
ἰδὼν τὸν Χαιρεκράτην, Εἰπέ μοι, ἔφη. ὦ Χαιρέκρατες, οὗ 

δήπου καὶ σὺ εἰ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων, οἱ ᾿ χρησιμώτερον 
νορυίζουσι γρήματα ἢ "ἀδελφόν: καὶ ταῦτα; σῶν μὲν 
ἀφρόνων ὄντων, τοῦ δὲ φρονίμου" καὶ τῶν μὲν βοηθείας δεο- 

1 Αμαϊθοιὶα ΒΥΌΠΟΚΙΣ 111. Ρ. 242. πο. 
432, σοτηραϊανῖς ΕΠ ΟβίΪ, 

ἃ δοκιμασίαις Τὰ οχαπῆθα ΘοΥαπι, 4] 

᾿Αγομοηΐος ἤουὶ νοἸθΡαηί, οὐτὰ ἴῃ βοηδῖα 
ἀπ Γ Θέτιν, ἀνάκρισις, Θατηῃ ἴῃ ἔοτο, δοκι- 
μασία ἀϊοοθαίιτ, αἰιοίογο ῬΟΊ]ο6 ν]]]. 44, 

Ὁ Σὺ οὖν,] Ῥηβοῖα: 115. ῬΌ ΒΟ Ρ. 1198. 
Ἰαυάας οχ ἢ. 1, σὺ μὲν οὖν ---- σωφρονήσεις- 
Βιοῦθοιιβ ἐὼν σωφρονῇς- 

ς παραιτήσῃ] Βίοθειιβ παραστήσεις ἃαϊ; 
804. νυ]ρδίατη ἸθοιΙΟ μοὶ οχ ἢ. ]. τοις 
Ζομαιαβ ἰπ ] οχίοοη Μ3. χαρά 84 ἢ. 1]. 
Ἰασάανῖε ἈΠ Κρη. 

ἃ καὶ οὗτοι] ΟΟρα]απι οτηἶϑιῦ παππᾶ 
ΟἾΤΩ δίοθαο, 

6 αὖ φυλάξῃ] ἘΔ4. ΡΥ. Ῥατγῖβ. οἱ ϑίο- 
δι οὐ φυλάξη ἀαπί; αὖ οχ (ὐαβἰαὶ. σονο- 
οανῖίε Ζευπο: Βοββαυίοῃ φιοφιίθ νου. 
Νοιυίσγατα μαροὶ Κιορμαμὶ ἘΠ ϊτῖο. 

ἔ πάντες ϑίοθθι ΘΧοιηρ σία αιιεράδῃη 
σάντη Βαρθηί: ΒΘΠ] 05 κᾷτα κορν Ζουηῖο 
Ῥτοὸ νυ]ραία εἶτα. 

8 γονέας] Ψ]ραΐιτη γονεῖς σΟΥτοΣχὶς ΖΘιΠΟ, 
ἢ Χαιρεφῶντα) ΙὨΐοΡ τραϊταπι ΤΉγασΥ- 

ΒῺΠ| τὰ πγθθτα οὐ βοογδεῖβ τποσίοπι, ΟἸντη- 
Ρααῖ5 95. ἅππὸ 2. τηοχΐαμῃ, ἔγαίγθ 5ιι-. 
Ρογϑεϊίο, ἰθδίδίασ Ῥ]αίοηῖοα ϑοογαίΐ5. Αρο- 
Ἰορΐα ο. 6. 

ΟΠ σθρθοη οἱ Ὁμωσθοσαΐοθϑ, ἔγδίγοϑ, 5.- 
ΡΙὰ 1. 1 48, ἴῃ ϑοογαῖῖ5 ἀἰβοῖρο} 5 ππιθ- 
ΔῊ 11, ΘΟΥΌΤΊΠ6. δὲ Αἰθὶ, ΟΠ οσθρμοητ5 
ΡΥ βουίτη, ἀριιὰ ϑοογαϊΐοοβ τηθηϊτῖο ἢϊ. 
Ατρυμηθηΐα, Πυθὰ5. ἢ. 1. ἔγαίγοβ, [ηϊπηῖ- 
οἰ α5 θχθύοοπίοβ, ρίδοασο οἰπάθε ϑοογδέοϑ, 
4υδπαπδπιὶ ΠΟ οϑάρτη βϑιπΐ, ἰδπΊθη ρᾶτὶ 
βιιαν]αΐθ δηϊσαιτα δῇ] οὐι πὲ, δο αυΐθιι5 ἔτγα- 
{ππ|ιπὶ οατϊἑαΐοτη δὲ σοποοσα απ σοτηπηθηᾶδξ, 
οὐ αι πάρ 58 Θχρθοίαπαα Ὁ}}Π{85,᾿ οβίθη- 
αἴξ ΟΥτιβ τηουῖθπβ ἱπ ΟΥὙτορ. Υ11]. υἱ!. 
8. 5664. (Ρασ. 650. Ἠσυίοῦ, ἘΠ4. τηδ].) 
Ηϊπάδθρ. Οἰετοίοσατα ἐοΐαστη μος οἀριΐ ἀο65- 
οὐἶροῖς Βιοθδειβ ϑρύτη. ᾿χχχίϊ. 8. 

1 χρησιμώτερον] [ης6]]ροὸ χρῆμα ναὶ] 
51}116 γο δ] 111. 
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μένων, τοῦ δὲ βοηθεῖν δυναριένου" παὶ πρὸς τούτοις. τῶν 
μὲν πλειόνων ὑπαρχόντων, σοῦ δὲ ενός. Θαυμαστὸν δὲ καὶ 
τοῦτο, εἰ τις τοὺς μὸν ἀδελφοὺς ζημίαν ἡ ἡγεῖται; ὅτι οὐ καὶ 

τὰ τῶν ἀδελφῶν κέκτηται, σοὺς δὲ πολίτας οὐχ, ἡγεῖται 

ζημίαν, ὅτι οὐ καὶ τὼ τῶν πολιτῶν ἔγει, ἀλλ᾽ ἐνταῦθα μὲν 
δύναται λογίζεσθαι, ὅτι κρεῖττον σὺν πολλοῖς οἰκοῦντα 

ἀσφαλῶς ᾿'ἅ' τἀρκοῦντω ἔχειν, ἢ μόνον διωιτώμενον τὰ τῶν 
πολιτῶν ἐπικινδύνως πᾶντα κεκτῆσθαι" ἐπὶ δὲ φσὼν ἀδελφῶν 
τὸ αὐτὸ τοῦτο “" ἀγνοοῦσι. Καὶ οἰκέτας μὲν οἱ δυνάμενοι 

ὠνοῦνται. ἱνῶ συνεργοὺς ἐχωσι» καὶ ὀήλδθρ «τώνται, ὡς 

βοηθῶν δεόμενοι" τῶν δὲ ἀδελφῶν εἰμελοῦσιν, ὥσπερ ἐκ πολι- 
τῶν μὸν γιγνομένους φίλους; ἐξ ἀδελφῶν δὲ οὐ γιγνομένους. 
Καὶ μὴν πρὸς φιλίαν μέγα μὲν ὑπάρχει σὺ ἐκ τῶν αὐτῶν 
Φῦναι, μέγα δὲ σὸ ὁμοῦ τραφῆναι" ἐπεὶ καὶ τοῖς σηρίοις 
πόθος σις γγίγνεται. τῶν συντρόφων. πρὸς δὲ τούτοις καὶ οἱ 
ἄλλοι ἀγθρωποι τιμῶσί, {ε μᾶλλον σοὺς συνωδέλφους ὁ ὄντας 

σῶν ἀνωδέλφων, καὶ ἧττον τούτοις ἐπιτίθενται. Καὶ ὃ 

Χαιρεκράτης εἶπεν" ᾿Αλλ᾽ εἰ μὲν, ὦ Σώκρατες, μὴ μέγα 
εἴη τὸ διάφορον, ἴσως ἂν δέοι φέρειν τὸν ἀδελφὸν. καὶ μὴ 

ο μικρῶν ἕνεκα , φεύγειν" ὠγαθον γὰρ; ὥσπερ καὶ σὺ λέγεις; 

ἀδελφὸς, ὧν οἷον δεῖ: ὁπότε μέντοι Ῥ παντὸς ἐνδέοι, καὶ πᾶν 

κ ἀδελφὸν] ΕΟ Ῥατγῖβ. οὐ οχ ϑίθρηβϑῃηϊῖ 
οοηθοίαγα ὙΥ εἰβίαπα, μος τβοΐθ νυ]ραΐο 

δηϊγηδάνουι Ὁ οαρὶίθ δηΐθοθάθηίθ θ]ΔΠῸ 
ρδάθχῃ σαίῖίοηθ βϑοΐ, 7. ΠῸᾺ οχϑροοίαϊς 

ἀδελφοὺς Ῥγεία., Ἐγπθϑίαμα Ἰθοίοπουα 
νυϊσαίατη ἀοίοπαθπίθμαη δι γθΠ1, ἢἶδὶ σοῦ 
δὲ φρονίμου Βοαπαγοίασ σαστα ἀποθι5 τηθτὰ- 
ὈΓ15 5: τη] 0015, ρυφοῖραθ 11πἃ «τοῦ δὲ ἑνός. 
Ἐ χοῖηρ]α οὔτ Ποο Ἰοσο οοτηραζαΐα ἃ υἱτῸ 
ἀοοίο Ρ]απθ βπῦ δ]θπα. (Ορφίθγαση ροϑὺ 
ἀδελφοὺς ταυ]ία δχοϊἀϊϑθα 5 ΒΡ ΟΔΓῈ5 α5 
Ὑ εἰβίο, ψερα θηΐτα σῶν μὲν ἀφρόνων 
ὄντων ὦ χρήματα τηϊῃιι5 δρίθ σίου, 
Πυδτη 51 ριΐθϑ τη ΠΕ] Π6 ΠῚ ΤΩ ΘΉΓΟΥΙΓΠΩ, 

ΔΥΓΠΘΏΓΟΥΏΓΩ οὐ ῬΘΟΟΓΌΙΤΩ Δηΐθοθϑ5ῖ556 : ἴῃ 
404 αυϊάοτη ϑιιϑρι οἴοπθ δαάγηϊτου ΔΟΌΤΏΘἢ 
εἰ Ξαρσαοϊίζαίοτη νυἱτὶ ἀοοίϊ. 
ἰάοτη αἷύ πἰπηΐθ ΔΌγΓῸρίαιη 6950 ϑοογαίῖ5 
ΟΥ̓Δ ΙΟΠΘΙΩ Π6Ο οχ ΟΠ Υθουδ 15 ΤΟΘΡΟΏ5ΙΟΩ6 
αἰΐηθα δρίατη, πος μοία πατγδίΐομθ ἀθ 
οαιιθα 5ἰτη]α {15 ἔγδίσιιτη Ἰθοίογ 6 Πη Ργθρα- 
ταύτη π᾿ τηράϊωτη υαϑὶ δοίατα ῬΙΟΥΊΡΙ, 
Π. ]ατὴ Ῥοίοδε Παῦογθ νίμ δὰ Βα ΘρΡΙοἴοπθηι 
υἱτὶ ἀοο ςοπῇῆττηδπαμη, Τρ66 οηΐπὶ θῸπῸ 

Θυοά νοῖο, 

564 ργφνῖβῳ ραίγῖ5 οὔθ] αυρδίο πὶ ΟΟΟΌΤΥΟΓΙΟ 
Τ,Διηρτοοΐθα : ᾿Αλλά σοὶ εἰ καὶ σαῦτα 
σάντα πεποίηκεν ἸΠιΘ]]Θοίο ἡ μήτηρ, οὐ]ὰ5 
[ἀγα Θἢ τηθητῖο ποπάστηῃ ἕδοία  πογαῦ, 

1 σἀρκοῦντα] Ἐκ Ζϑαη] βρηΐοπίϊα δι- 
εἰουϊατα δα α]α], φιοα ἔβοϊς οίαπι Θ᾽ μα Ζ. 

τὴ ἀγνοοῦσι] (ἼΙΩ ρΡΥξοΟΘββοσῖῦ εἴ σις δύνα- 
σάὶ, ὭΟΏ ΤΩΙ ΓΤ ΘΟ. 1Πιι51[ἀ 17 Θϑῦ 5601 
ῬΙαγαϊθα. ὙΘΙΌΪ ΠΤ ΘΥ στη. (ΟΠΙρΡγᾶνϊΐ 
Ἡϊπάοθυνρ οὐ Ζοῦπρ ΝΟϑ Η]ΘΙΌΠΟΙΩ 
ἵν. 2: ν. 4. Ογῖορ. 1. ν. 39. 1]. ἵν. 
5. Ἰρίταν ΒίΘρηδηὶ οὐ Β οΙβ ΚΙ] σοπῃ]θούατ!5 
ΠΟῺ ΟΡ 5 651. 

ῃ ὥσπερ] ἰ)δι(αὐΒ ουσπὰ ΔΟσυ ΒΔΕ 
Θ᾽ υϑτηοαϊ ὡς ΒΡ] 6χ σορυ]δίτιγ. 

ο μικρῶν) ἘΣαἸτομἶ5 ῬΑΥΪ5. μικροῦ 6ϑι 
ΒΆΤΙΟ ΘΧΡΥΙΘΘΒΙζ, 

Ῥ παντὸς ἐνδέοι] Ἐγποϑίίαηιι8 Τηᾶοχ ἴπ- 
(ογργοίαίαν μίαγιο εἰδθδὲ οὔ]οῖο.. αποιὴ εχ 
τούθα τοοίθ ποίαν! ὙΥ εἰθκο σοιηραδῃ5 
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σὺ ἐναντιώτοντον εἴη, ὃ σί ὥν τις ἐπιχειροίη σοῖς ἀδυνάτοις ; 

6 Καὶ ὃ Σωκράτης ἔφη" Πότερα δὲ, ὦ Χαιρέκρατες, οὐδενὶ 

βρισῶι δύναται Χαιρεφῶν, ὥσπερ οὐδὲ σοι; ἤ ἔστιν οἷς καὶ 

πάνυ " ἀρέσκει; Διὼ τοῦτο γάρ τοι; ἔφη. ὦ Σώκρατες, 

ἄξιόν ἐστιν ὁ ἐρὲ μισεῖν αὐτὸν, ὅτι ἄλλοις μὲν ἀρέσκειν 
δύναται» ἐμοὶ δὲ, ὅπου ὧν παρῇ, πανταχοῦ καὶ ἔργῳ καὶ 

λόγῳ ζημία μᾶλλον ἢ ὠφελειά ἐστιν. Δὲ ον». ἔφη ὁ 

ωκρᾶἄτης, ὥσπερ ἵππος σῷ αἰνεπιστήριονι μὲν ἐγχειροῦντι δὲ 

χρῆσθαι ζημία ἐστὶν, οὕτω καὶ ἀδελφὸς, ὅταν τις αὐτῷ -" 

8 ἐπιστάμενος ἐγχειρῆ χρῆσθαι, ζημία ἐ ἐστί; ἀ Ἰτῶς 2 

ἐγὼ, ἐφη ὃ  Χαιρεκράτης, ἀνεπιστήμων εἰήν ἀδελφῷ χεῖσθαι, 

ἐπιστάμενός γε καὶ εὖ λέγειν τὸν εὖ λέγοντα» καὶ εὖ ποιεῖν 

τὸν εὖ ποιοῦντα ; τὸν μέντοι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ πειρώμιενον 

ἐμὲ ὠνιοῖν, οὐκ ὧν δυναίμην οὔτ᾽ εὖ λέγειν, οὐτ᾽ εὖ ποιεῖν, 

9 ἀλλ᾽ οὐδὲ πειράσομαι. Καὶ ὁ Σωκράτης ἔ εῷη" Θαυμαστά 

γε λέγεις» ὦ Χαιρέχκρατες, ὁ εἰ κύνω μὲν, εἰ σοὶ ἦν ἐπὶ 

προξάτοις ἐπιτήδειος, καὶ τοὺς μὲν ποιμένας ἠσπάζετο, σοὶ 

δὲ προσιόντι ἐχωλέπαινεν, ᾿ἀμελήσας ἂν τοῦ ὀργίζεσθαι 

ὑκηρ εὐ ποιήσας πραῦνειν (5 αὐτόν)" ἃ σὸν δὲ ἀδελφὸν φὴς 

μὲν μέγα ἂν ἀγαθὸν εἰναι, ὄντα πρός σε οἷον δεῖ, ἐπίστασ- 

θαι δὲ ὁμνολογῶν καὶ εὖ ποιεῖν καὶ εὖ λέγειν, οὐκ ἐπιχειρεῖς 

10 μηχανᾶσθαι; ὅπως σοι ὡς βέλτιστος Ἑέσται; Καὶ ὁ Χαι- 

-ι 

πολλοῦ ἐνδεὶ ΟΧ Ῥ]αίοηῖοο ΑἸοϊθίαάθ 11. Ρ. χῦων μὲν σοὶ ἦν. ῬῬΑΥΪδίπα εἰ κὺν μὲν σοὶ ἦν. 
92. ΘΙΏΊ1Π65. δαηῦ ἔτη]: μικροῦ, πολ- 
λοῦ δεῖ. 

ἃ τί ἄν σις] Ἐπά. Ἐν. οὐ Ῥαγῖϑβ. σί ογηϊῦ- 

τὰς; πος (ἰἀϑία!, σίς ἂν ἐπιχιροίη. 

Ρ ἀρίφαο] Ηος νυ]ρσαίο ἀρέσκῃ 6Χχ (68- 
14]. ῬΡΑΥΪ5. εὐ δίοθθοο ργφίμε Ζριιπθ. - 

ο ἐμὴ μισεῖν) 44, Ῥγ. Ῥαγῖβ. εὖ ϑίοθειιβ 
ἐμοὶ μισεῖν ὨαθΘηΐ : ἀρὶπάρ ἰάθη ϑιοθεθιι5 
οὕτῃ ΒΘΒΘΑΥΙΟὨΪ5 νούϑίοπθ ργΐοσαηΐ λόγῳ 
καὶ ἔργῳ. Μορδθα]υτα πανταχοῦ οτηϊϑὶς 
Οοάοχ Ῥατγῖβ. 1. 

ἃ πῶς δῚ Πρβουίαγ δὰ 1ἅ, χιοά τριῖςο- 
ἴὙ, ααϑὶ ϑοογαΐο ρίδηρ αἰχίββθε ᾿ρϑῈ πη 
Ομωσροζαΐρθιῃ πρϑοῖτο {τγαΐγο αὐ, οααπὶ 1116 
Βος ἱππιαΐ ἑαπίατη. ϑοά δαἀοϊοβορηβ. 1ά 
Δηϊτηο ργεοὶρίθηβ, ΤΠΟΧ 5050 ΔΟΘΥΓΙΠῚΘ. Θχ- 
οὐδαΐῖ. ἵν} 15. οϑὲ ΕΣ Π γ ἀθυηϊ γορΡΟηβΙο, 
3 ΓΝ..11,. 12....8, 

6 εἰ κύνα μὲν] Ψυπέῖηα οὐπὶ Ἀ]άϊπᾶ εἰ 

Βίθρμδηὶ ἰθοῦϊοπθμι σοιηργοθαῖ Ὗ᾽ αἰϊοαπιιβ 
1. οὐτὰ ΕἸοτοπί. Α. (. Ἐ᾿. εἰ κῦν σοι μὲν 
σοὶ --το ἐπιτήδειος ὧν ϑίοθεοιι5 οἵπὶ Ῥαγίβιμδ 
ἄαϊ, οἱ ἐπιτήδειος ὧν οἴδτιιε Ὑ᾽ αἰϊσδπιιβ 1. 
οἱ ΕἸοσγοπῦπι ΠἰὈγὶ Β. Ο. Ε. ΜΙΠῚ πος 
γυϊσαία Ἰροιΐο, ποὺ αιοά Ἰἰδγὶ ϑβοσρεὶ 
οἴϊευαηΐ, ρἰασθῖ ; σϑίθηΐα θηϊπὶ σνοίθυ τη 
ἙΠ44. βουϊρύυγα τηδ]ίτη ἰπβοσοσο ὅς οἱ Ἰοσαπα 
ἴτὰ τοβηροτο: ϑαυμαστά γε λέγεις» ὦ Χαι- 
ρίκρατες, ὃς» εἰ κύων μὲν σοὶ ἣν ἐπὶ προξάτοις 
ἐσισήδειος», καὶ τοὺς μὲν οἱ οϑθῖθτα. Εὔχριη- 
Ρἴατη οδηἷβ δῖ δῃΐθα άτη ἀρροβίξιπα ἔιϊσβοὶ 
ἃ ϑοογαΐθ, νυ] σαίδμη ΡΙΟΡΆΓΟπα, 

Γ ἀμελήσας] ϑιοθδουβ ἠμέλησας Ὠαθοΐ, 
0 ΡγΌΡαῖο ἀρίποοΡ5 καὶ ἐσειρῶ ΒΟΥ] ΘΠ τιΠὰ 
οὐ, ϑρὰ ἄν ρογιηθὲ δὰ βθαιθηβ ἐσειρῶ. 

5. αὐτὸν] Οὐπὶ 5ουρέσσαμη νυ] σδΐδπι 
ἱπίθπίδίατη το] ιουῖτη, βοοϊἀθηάιπ) οτδὶ 
Ῥιομοιρῃ, αιοα δὰ αἰΐογαμπι Ἰθοξϊοποια εἰ 
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βεκράτης; ᾿ Δέδοικα, ἔφη, ὦ Σώκρατες, μὴ οὐκ ἔχω ἐγὼ 

σοσαύτην σοφίαν; ὥστε Χαιρεφώντα ποιήσωι πρὸς ἐμὲ οἷον 

δεῖ. Καὶ μῆν οὐδέν γε ποικίλον, ἔφη ὃ Σωκράτης; οὐδὲ 

καινὸν δεῖ ἐπ᾿ αὐτὸν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, Ὁ μηχανᾶσθαι" οἷς δὲ 
καὶ σὺ ἐπίστασαι αὐτὸς, οἶμαι ἂν  ψρ ἁλόντα περὶ πολ- 

λοῦ πὴν σε. Οὐκ ἂν φθάνοις, ἔφη, λέγων, εἴ τι ἤσθη- 

σαΐ μ' " φίλτρον ἐπιστάμενον, ὃ ἐγὼ εἰδὼς λέληθα ε ἐριαυτόν : ; 
Λέγε ὑ βίοι, ἔφη, εἴ τινὰ τῶν γνωρίμων αβόραν πατεργά- 
σασθαι, ὑπότε ϑύοι, κωλεῖν σε ἐπὶ δεῖπνον, 5 τί ἂν ποιοίης ; 

Δῆλον ὅτι κατάρχοιμι ἂν τοῦ αὐτὸς, ὅτε “ἡ ύοιμοι, καλεῖν 

ἐκεῖνον. ΕΝ δὲ βούλοιο τῶν φίλων τινὰ προτρέψασθαι, ὁ ὁπότε 
ἀποδημοίης; ἐπιμελεῖσθαι σῶν σῶν, τί ἂν ποιοίης : Δῆλον 
ὅτι πρότερος ἂν ἐγχειροίην ἐπιμελεῖσθαι σῶν ἐκείνου, ὁπότε 
ἀποδημοίη. Ἑἰ δὲ βούλοιο ξένον ποιῆσαι ὑποδέχεσθαι σεαυ- 

σὸν, ὁπότε ἔλθοις εἰς Ῥ τὴν ἐκείνου, τί ὧν ποιοίης ; Δῆλον 

ὅτι καὶ τοῦτον πρότερος ὑποδεχοίμην ἄν, ὁπότε ἔλθοι ᾿Αθή- 
γουζε. καὶ εἴ γε βουλοίμην ᾿ αὐτὸν προθυμεϊσύαι διαπράττειν 
νυς ἐφ ἃ ἥκοιμι, δῆλον ὅτι καὶ τοῦτο δέοι ὧν πρότερον 
τ αὐτὸν ἐκείνῳ ποιεῖν. Π͵άντ' ἄρα σύ "μ σὰ ἔν ἀνθρώποις 
φῦμα ἐπιστάμ, ὑενος πάλαι ἀπεκρύπτου. , ὀκνεῖς, ἔφη, ἄρξαι; 

μὴ " αἰσχρὸς φανῆς; ἐὰν πρότερος σὸν ἀδελφὸν εὖ ποιῇς : 

καὶ μὴν πλείστου γε δοκεῖ ἀνὴρ ἐπαίνου ἄξιος εἶναι, ὃς ὧν 

κύων μὲν σοὶ ἦν Ῥογποί, ῥρτορίοσθα ἀδτηπδ- 
τὰχη οἰΐατη α Θοθ ϊΖῖο. 

ἢ τὸν δὲ ἀδελφὸν φὴς] Ουτα δ δέτο Τ1η- 
(ογργοίοϑ το] 4] βογίρβογιηΐ ἀδελφὸν, ὅν φὴς, 
Όΐ οϑὲ ἴῃ ϑίορθο δῖ8, ρυϊαηίος. β'πθ μος 
ἔα ]οΥο ΟΠ ΓΟ ΟΠ ΘΗ ΠΟ οοηβίασο, σὸν 
ἀδελφὸν οὖκ ἐπιχειρεῖς. - ὃν φής. “Α]οχυΐῃ 
ἀεθογοὶ οίϊατα 5660] καὶ οὐκ ἐσιχερεῖςο 

ΜΊΧΟΥ νἱγατη ἀοοίαπι ὭΟΠ νἱάϊθθθ νουρο- 
ΤΌτη ΠΟΧῸΓῚ ὨιΠῸ σὸν ἀδελφὸν φὴς βὲν --- 

ὁμολογῶν δὲ καὶ ἐπίστασθαι εὖ ποιεῖν καὶ εὖ 
λέγειν οὐκ ἐπιχειρεῖς δὲ σοὶ αι. 

1 μέγα ἄν] ϑίοθυβ οὐπὶ αἰοδηΐ5 
Ηἰθτῖ5 111, ἄν οπλ 510. 

Κ ἔσται] [{ὰ νυ]ραίυτη ἦεχ ΕἸοτοηΐ. Α. 
Β, Ὁ. εἰ Ῥανί5. σογγοχὶ. εἴη ἀδὶ Ῥατγῖβ. 1. 

Ι Δίδοικα, ἔφη] Ῥαγί5. 1, ἔφη, δέδοικα ἀαΐ, 

τῇ μηχανᾶσθαι ϑίοθαυθ. μηχανήσασθαι 

π φίλφρον) Ῥτοργῖο ἐδ ροοιιῖ15 αηναίογῖϊ5, 

5οα ἢ. 1, αΙοἰζαν ἀ6 οηιγιδιιδ ἐϊ5, ψιικδ αηιο- 
γῆι, αγουϊοϊέίαην σογιοϊίαγα υαἰογί. (οηξ, 
Τοῦ, ΤΟΥ, ὙΠ 1 Φίλασρων ταρπεῖο 
αύοαιια 11]. χί. 17. δ] ΠΟΠΪαΠρτιπίατ 
οὐτὴ ἐσῳδαῖς οἱ ἴῦγξι. Αἴαῃθ οἰΐαπι Ὶ ἰὔγγες 

ἱπίογάυτα ἐν ἐἰοοονγῖς ἀϊοππέαν, οἱ 5ἷς οο- 
Οὐ ΠῚ Οὐδ᾽ "πα ΠΑ ὙΤΊ, ἜΠ 
δὔΐδτα πάϊς. δά ἘΠ4. Ν Ἔσθαγρ. υὲ ἴὕγγα 

ορίϊπηθ Ἰη οΥργθίδηταν δ ἐἰϊοοοῦνγα, ἀδοίάο- 
γον γοἰϊαοῖα, Ξἰνηρ οἴου, Ἡ. 

Ο σ«ί ἄν ποιοίης 1] Φυπίῖπα οὐ ϑιοθδοιιθ 
ποιῇς ὨΔΟΘΠΐ, 

Ὁ σὴν ἐ“εἰνου] ΤΏ Ο]Πσο χώραν, γῆν νο] 
πόλιν. 

4 αὐτὸν] ϑίοθεοιι5 ἄν αὐσὸ Ῥοβιιέ, 
Τ αὐτὸν ἐκείνῳ] ΤΏΓΟ]]ΠΠρ 6 ἐμαυτόν. Ῥγο 

ἐκείνῳ ϑίορἢῃ, βθοιηάδ ἐκεῖνον ἀθαϊέ, πο 
ὨΘΟΘββϑαυα σηϊδίϊο πο. 

5 αἰσχρὸς) Ἐχ Βυάᾶτὶ (Οοτηπιοπί. Ρ. 
160, ἀοῖποορ5 σὺ δἀάϊαϊς: Ζειιηο, 

14 
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φθάνῃ τοὺς μὲν πολεμυίους κακῶς ποιῶν, τοὺς δὲ φίλους εὐερ- 

γετών. εἰ μὲν οὖν ἐδόκει ῥῥοι Χαιρεφῶν ἡ ἡγϑμμονικώτερος εἰναι 

σου πρὸς τὴν "πρᾶξιν ταύτην, ἐκεῖνον ὧν ἐπειρώμην πείθειν 
πρότερον ἐγχειρεῖν τῷ σε φίλον ποιεῖσθαι. νῦν δὲ μοι σὺ 

15 δοκεῖς ἢ ἡγούμενος μαλλα ν᾿ " ἐξεργάσασθαι τοῦτο. Καὶ ὃ 

Χαιρεκράτης εἶπεν" ᾿ ἤΑτοσα λέγεις, ὠ Σώκρατες, καὶ οὐ- 

δαρμνῶς πρὸς σοῖς ὃς γε κελεύεις ΕΣ γεώτερον ὄντῶ καθηγεῖσ- 

θαι. καίτοι “τούτου γε παρὼ πᾶσιν ἀνθρώποις, τἀναντία 

νομίζεται; σὸν πρεσθύτερον ἡγεῖσθαι παντὸς, καὶ ἔργου καὶ 

16 λόγου. ὼς: " ἐφ ᾿ Σωκράτης" οὐ γὰρ καὶ ὁδοῦ ποννε 

θῆσωι σὺν »εὐνέμξον ἃ γῷ πρεσξυτέρῳ συντυγχάνοντι “ παντα- 

χοῦ νομίζεται : ἔ αὶ (οὐ) καθήμενον ὑπαναστῆναι, (ὅ καὶ 

κοίτη μωλακῇ τιμῆσαι.) καὶ " λόγων ὑπεῖξαι; ὦ ἀγαβὲ, 

μὴ ὄκνει, ἔφη» ἀλλ᾽ ἐγχείρει σὸν ἄνδρα καταπραῦνειν' καὶ 

ἱ χἄνυ ταχύ σοι ὑπακούσεται. οὐχ, ὁρᾷς ὡς φιλότιμός ἐστι 

καὶ ἐλευθέριος : : ζὰ μὲν γὰρ πονηρὰ ἀνθρώπιοω οὐκ ἂν ἄλλως 

μᾶλλον ἕλοις» ἢ εἰ "διδοίης τι τοὺς δὲ καλοὺς καγαθοὺς 

δ πρᾶξιν ταύτην] Ἡδπο οκβοίδηϊ 1. 
βουρί γα τα νυ] ρσαΐθθ φύσιν Βα βϑυῖταί, ΄αδηι 
τἸηθρίθ ᾿ηΐουργθίαϊισ Ζθαπθ. φιλίαν ϑ5ίἴο- 
ὈΦΙ τϑοθρὶῦ ϑίθρμδηϊ 560. Εαἰο, ααοα 
ἴρϑιιπλ ἀαΐ ΠΠΡεγ Ψαῖῖς, 1. Εγηθϑίὶ χρῆσιν 
βουϊρίσπη τηϑορθαῖ : Βοθβϑβαυΐοη νους αὐ 
λαηο γϑηι. ΒΟΠ ΕΖ Ῥαίαθαῦ ποβίιαϊπη 50Υ1Ρ- 
5 1556 εἰ μὲν οὖν ἐδόκει ῥέοι Χαιρεφῶν ἥγερονι- 
κώτερος εἶναι σοῦ σπρὸς ταῦτα πὴν φύσιν. αὔδτῃ 

ΒΟΥΙΡ ΣΤ 51 πὶ ΠΡΤῸ βουὶρίο ν6ὶ] τπὸ τθ- 
Ροτία ἔυϊθβθί, βέβαια δαιϊάθτα τροΘρίββθπη. 
Μυϊραίατη ἴα ἀφἔθπαϊς ὙΥ οἰβκο, τι σοῦ δὰ 
Φύσιν το ογδίαγ, σαύτην αϊοαῦαν δεικσικῶς, 
ῬΓΦΟΡΟΒΙ το γοΥῸ στρὸς ΘΟΙΩΡΔΥΔΙΪΟΏΘΙΩ 1η61- 
οοῖ: 4186 Τδίῖο γα] Ὡὶ (6 πὴ ἄμπχα ν᾽ ἀ θέαν, 
ΟΠ ΥΡΟπΕ5. ΔΏΙΓτ ΠῚ ΔΟΙΘΠῚ οἵ γθΠοτηθῃ.- 
ἴουι δηποίαν Δροϊορία Ῥ]αϊοηΐοα βθοΐ. δ. 

ν ἐξεργάσασθαι ὅϊῖς ἀφράϊ ϑίοθεθιβ Ἰοοο 
ἐξεργάξεσθαι ποπ πη] οΥατὴ δὲ βθαπθηίῖ 5θο- 
[0η6 ἡγεῖσθαι ῬΥῸ καθηγεῖσθαι. 

Ο σούτου] δῖος ϑίθρἢ. οὑτὰ ϑίοθθο : 
Ταπιῖπα τοῦσο, ΑἸάϊΐϊηα σούσῳ, Ῥαγὶβῖπα 
φσούτων ἀραϊι: ἀρίποορο ΒΘ οθξοιι5 λόγου καὶ 
ἔργου ὨΔὈοί. 

ἃ σῷ σ εσξυσίρῳ] Αὐΐὐοαϊυῖι οχ ϑίοθεθο 
τοϑίϊευϊε Ζθιπο. καὶ δηΐο ὅδοῦ οπαϊεῖς Ψαὰ- 
τὶς. 1. 

6 πανταχοῦ νομίξετα,)] Ηδιης ᾿ΤΠΟΥΟΠῚ 

΄ 

Υοϑροχῖὶ Οἷς. ἀθ ϑὅθη. βοοῖ, 18. σε 
ἐγΐην ἴρϑα δι Ππορογαδιϊα, ψιικ υἱάογιίμν 
ἰουΐα αἰχιια σοριηιιτγιῖα, ϑαϊιίαγὶ, ἀρρεξϊὶ, 
ἀδοεαϊ, αϑϑιγεῖ, οἴ, φιί δὲ αρια γι058, εἕ 

ἦγ αἰϊὶ5 οἰυϊέαιἐδιι5, αὖ φιιφιιθ ορέϊγαο ηιο- 
γαία, τέα αἰἰϊσοη ἐἰδδίριο οὐδογυαγίμν. Ια. 
οἰἴαπι “1186. 101 βϑαιιπίαγ. Οοηῇ. ΟΥτΟρ. 
ΨΙΠΠΙ. νῖϊ. 10. (Ρ. 650. Η αἰοῇ. ἘΠ 4, τηδ].) 
εὐ Ζθυῃ. ἴῃ. ἰος. Οοηΐ, φεέϊατη ΑἸ Κθη, δά 
Ἡετγοά. 110. 11. Ρ. 140. Εά. Ὑ'εβϑεὶ. 2. 

ἔ καὶ (οὐ)}] ϑΘο]ι5ῖ, βδυδάθηίο Βίθρηδῃο, 
ὨΘΟΔΙΙΟΠΘΠῚ “ΔΤ δι θαι ΟΠ Ϊβῖῖ, Η οἰβκο 
ἴῃ σου, ἘΞανναγὰβ ἴῃ οὐ καὶ πιαίασὶ νο] ας. 

5 (καὶ κοίσῃη μαλακῇ σιμῆσα!) Ηδς 
νοῦθα βρυτῖα, ϑοογαίο ποίρηα οἵ ἃ ἰοίΐαᾷ 
αἰδρυΐξαϊίίοπο δἰΐθμα τηουϊίο σθηϑυῖς Ά]ΟΚο- 
αἷς δὰ Ἡροτοάοί. Ρ. 140, ποί. 84. Ἐτ- 
ποδίο ἴῃ νυ]σαία Ἰθοίΐοηρ οεγίθ μαλακῇ 
ΥἹ]Οβιιμλ 6586 υἱἀθρδίογ: κοίτη τιμᾷν 1ῃ- 

ΤΟΥΡ εἰ (ῸΓ ἰοσιεῦη, 5: ΟΥογ θην ἴγι, αἰδοιίγη.-- 
δεγηιάο οθάθυρ.. Οὐδ βϑάρχη βἰ πηι τη ]- 
ἸΙοσοσὴ {τιῖ556 Βιιβρί οδίμθ. Ζϑαπθ ἰρβιτῃ 
οἴίατη νοσαθαϊαπι μαλακῷ ἀοίοηαϊε, χιοα 
Βθο αϑῖς ΒΟ ΒΖ : οαιϊᾶθπν οαπι Ὑ Δ]οΚεηα- 
το ἴδοϊο. 

Β λόγων] Τία νυ]ρδίιπὶ λόγῳ, ὙίπάοΡ. 
λόγοις οοττοχῖς Ψαϊοκοπαῖσ. ΟΕ, Ογτορ. 
ΝΠ]. νὶϊ. 10. ἀοἰπάς Ραγίβ. 1. ἀδΐ ὦ ̓γαθε. 
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ἀνθρώπους προσφιλῶς χρώμενος μάλιστ᾽ ἄν κατεργάσαιο. 
Καὶ ὃ Χαιρεκρἄτης εἶπεν: ἰὼν οὖν, ἐμοῦ ταῦτα ποιοῦντος, 

ἐκεῖνος μηδὲν βελτίων γίγνηται; "Τί γὰρ ἄλλο; ἔφη ὁ 

Σωκράτης, ἢ ἢ μϑδύνίον ἐπιδεῖξαι, σὺ μὲν χρηστός σε καὶ 

φιλάδελφος εἰναι» ἐκεῖνος δὲ φαῦλός σε καὶ οὐκ ἄξιος 

εὐεργεσίας; ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν οἶμαι τούτων ἔσεσθαι" νομίζω 
γὰρ αὐτὸν, ἐπειδὰν αἰσθηταί σε προκαλούμενον ἑαυτὸν εἰς 
σὸν ἀγώνω τοῦτον, πᾶνυ “φιλονικῆσειν; ὅπως περιγένηταί σου 

Νὺν μὲν γὰρ οὕτως, ἔφη, οδιά- 
κεισθον, ὦ ὥσπερ εἰ Ῥτὼ χδῖξον ὡς ὁ “εὸς 4 ἐπὶ τὸ συλλαμν- 

δάνειν ἀλλήλαιν ἐποίησεν, " ἀφεμένω τούτου τράποιντο πρὸς 

τὸ διακωλύειν ἀλλήλω" ἢ εἰ τὼ πύδε “ὐείῳ μοίρᾳ πεποιημένω 

πρὸς σὸ ΥῊΝ ἀλλήλοιν, ἀμελήσαντε τούτου ἐμποδίζοιεν 

7 ΝΝ ΩᾺ εν 
λόγῳ καὶ ὧν χλὰ εὖ ποιων. 

ἀλλήλω. "Οὐχ ἂν πολλὴ ἀμαθία εἰ καὶ κακοδαιμυονία. 

ἐ φοῖς ἐπ ὠφελείῳ πεποιημένοις ἐπὶ βλάξη χρῆσθαι ; Καὶ 

μὴν ἀδελφώ γε, ὡς 

1 σάνυ σαχὺ] ϑίορεθευβ πανταχοῦ ἀαΐ. 
ΒΟΠΌΘΩη5. ἀνθρώπια ϑίοΒδοιι5 1π ἀνθρώπεια, 
ἘΠλἀ. τυ. οἱ Ῥασίβ, ἴῃ ἀνθρώπινα ται δ μΐ. 

Κκ διδοίης] 5ΙΟθδοιι5 δοίης Βαρριί. 

1 τί γὰρ ἄλλο ---ἢ})Ἱ Ομ οηῖην αἰλιιὰ 
Ἠϊδῖ. 85 οὐατη 1 πὶ βουϊρίογθβθ, τοο- 
Ὠρηΐο Εὐπθϑίο δὲ Ἰδιἀδηίθ Οτοπονίασα δὰ 
1΄ν]ϊ 11. 1. 

τὴ ἐκεῖνος δὲ] ΓΠΈ6]]ΠΠρ6 κινδυνεύσει ἐπιδεῖς- 
ξαι. 

Π φιλονικήσειν)] [4 ΟὈΤη (ὐδβο πα οἱ 
ΟΘοθποσο ΕἾ Θβεῖ νυ ]ραίατα φιλονεικήσειν 
ΠΟΥΤΟΧῖς ; ἀθίποοθρβ καὶ λόγῳ ἀαΐ Βιοθδοιι5. 

ο Χ τ» Τία οὔτ Ῥαγίϑίπα 11ΌΥΪ 
ΨίηάοΡ. Ῥαγίϑιπυβ 111. οἱ ϑίορθϊ Οοάοχ 
Ῥγοθαπίθ Εγποοίο. Ἐπά. ρζυ. διακεῖσθαι, 
Ο 654]. οἱ βίθρῃ.- διάκεισθε. 

Ρ τὼ χεῖρε---- ἀφεμένω --- ἀλλήλω) Ατεςο 
ΡΓῸ τὰ --- ἀφεμένα ---- ἀλλήλα τηοποηΐ 1π- 
[Εγργείεβ, 

αᾳ ἰσὶ τὸ συλλαμβάνειν] ϑίοβεειι5 ἐπὶ σῷ 
συλλ. ἀδάϊε; τϑοίθ, Ρυίο; αὖ ρΡοβίθα ἐπὶ 
βλάφῃ οἵ΄ ὠφελείᾳ ἀϊοϊτατ. ἀοίποορβ ἀλλή- 
λαις {ππεῖηα, νεγυχτα ἀοάϊε ΑἸάϊπα, ῬΑΥ15. 
ϑίορῃ. δὲ ϑίοθδιιβ. 

τ ἀφεμίνω σούτου] 114 ΑἸάϊπα, Ῥρατῖϑβ, 
ϑίορῃ, σούτῳ Φυπίᾶπα, φοῦτο (ἀβίδ]. οἵ 
διοῦθεσιι5, 

ΠῚ Ε] Ἀ - ΄ ἣ, ΡῚ 7] 3 ἣν 7] 

ἐμοὶ δοκεῖ, ὁ “εὸς ἐποίησεν ἐπὶ μείζονι 
3 ͵ 9 “Δ - ἢ Ὗ ΄ γν ΝΥ χ 

ὠφελείω ὡλλήλοιν, ἢ χεῖρε τε καὶ πόδε καὶ ὀοφθαλρμω και 

5 Οὐχ ἄν] Ἐπηθ5 ποραῦ ᾿ηϊ στη πος 
58 115 ΔρτΌΓΩ 6558 δηϊθοθάθηθθι5, αι το- 
αυϊγαηΐ ἔογτπαπὶ ἢᾶπο: δηϊηιυθῦο ποτὰ ναϊασ 
δέμίξιην οἷ ὃ Ἰριταγ ΖθἝαπα οὐκοῦν 5011Ρ- 
ἔστ τπδ]ορθαί. ϑ'8ἀ διπθπαδίίϊοῃθ πη δϑΐ 
ορὰς, 114 ποβίθσ ἴῃ ΟΥτορ. 1. ἱν. 10. 
ὥρα ὦν, ἔφη ὃ Κῦρος; παρασκευάξεσθαι σοι 

εἴη, ὅτῳ μαστιγώσης με (ἴΐα Θῃΐτα συγ ΠΡ γῸ 
ΑἸιογῆπο εγαπὶ Ροβίγθιπα ΒουΙ 6 Π 44) ὉΒῚ 
οὐτὰ ϑίθρῃαμο Ὑοῖβκο ΑἸάϊπυπὰ οὐκ οὖν 
τονοσῶνῖς. [Πὲτογυτα Ἰθϊάθγα βθοῖ. 28, ὥρα 
ἄν εἴη σω πάλιν φιλεῖν ἐμὲ αδΙ ΠΙΠ1] ἴπηο- 
ναΐυτη οϑῦ. Τοχίίυπι 11], 1. 48. Τάρτα 
ΓΜ. ἵν. 5. Δυοῖν ἄν ἐσιμελητέον ἡμῖν εἴη. 
ὉΔῚ ΠΟΙ ΪΠοπῚ ἄν ΡΙῸ οὖν ροβίίατη οἴδημα. 
Π)οηΐαυθ ΨΊ]]. ν. 25. οὐκ ἂν ἀμελεῖν δέοι. 
ὉΠΡῚ νἱχῖβ ἀοοῖῖ5 δι5. ἴσ ΠΟΥ 5. Δοο  αἴ556 
ν᾽ ἀθίαγ, 

ἴ σοῖς ἐπ’ ὠφελείᾳ] Ἰοΐποορβ ἀλλήλοιν 
αἄάῖο ϑΒιοθθυβ, ααοά ἰάπιθη Πἰροῦ Μϑ8. 
ΒίοΌΩΙ, ἰοϑίρ Εγποϑῖο, οὐ, (ὐδίογατα 
τηραϊα γουρα ᾿πίου ἐπ᾿ ὠφελείᾳ Οὐ 56ατ6 85 
ἀλλήλοιν οτηϊαπι ΕΠ Δ4. Ῥύ- Ῥαγὶβ, Β65- 
ΒαΥΐοΠ, Π|ρτὶ ΔΙΠ60Ρ, σοῖς ἐπ᾿ ὠφελείᾳ γεγο- 
γόσι μᾶλλον ἢ χεῖρε Ὠαθαί Μοββίδπιιβ 1. 

ιι ἐμοὶ δοκεῖ} Βιοῦεῖ οἱ Βιοάεϊ δοκεῖν 
τϑοθρὶῦ οὐ ἱπορίθ ἀοίθηαϊε Ζοαπο. 

Ι, 

ΕΝ 9 
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Υ [ 3 ΜΕ, 2 ’ - Ν Ἀ 

ὁ φάλλα, ὅσα ἀδελφὰ ἔφυσεν ἀνθρώποις. Χεῖρες μὲν γὰρ, 
Ε] ΄ Ε ἈΝ Ν ,ὔ ε ο»“ " 4 -“ Ε] 

εἰ δέοι αὐτὰς τὰ πλέον ὀργυιᾶς διέχοντα ἅμα ποιῆσαι, οὐκ 
“4 7 ’ὔ Ν 9» ἍἋ πὸ ν΄, Ἁ 4 ᾽ 

ἂν δύναιντο" πόδες δὲ οὐδ᾽ ἂν ἐπὶ τὰ ὀργυιὰν διέχοντα ἔλθοιεν 
[ἡ 3 Ἁ δὲ Ὀ Β Χ ὃ γ᾿" μ Ν “ Ἵ "-ὦ, 

ἅμα" ὀφθαλμοὶ δὲ, ὃ οἱ καὶ δοκοῦντες ἐπὶ πλεῖστον ἐξικνεῖσ- 
3.Ἂ» «ἃ ξ΄, ἊΝ ᾽ Ψ ᾿), ᾿ τῶν ε Χ 

θαι, οὐδ᾽ ἂν τῶν ἔτι ἐγγυτέρω ὄντων τὰ ἐμυπροσθεν “ ἅρμω καὶ 
. " δ.» μος ᾽ Χ Ν ΄΄ ᾽ ΝνΝ Ἁ 

τὰ ὁπίσθεν ἰδεῖν δύναιντο: ἀδελφὼ δὲ φίλω ὄντε, καὶ πολὺ 
ἰω ΄, “ ᾿ ΠΕ ἢ) 7, 3 ΄ 

διεστῶτε, πράττετον ἅμω (καὶ) τὼ ἐπ᾿ ὠφελείῳ ἀλλήλοιν. 

ΟΑΡ. τν. 

ΠῈ ΑΜΙΟΙΤΙῚΖἙ ῬΕΕΤΙΟ. 

Ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ ἦ φίλων διωλεγομένου, 
ἐξ ὧν ἔμοι γε ἐδόκει μάλιστ᾽ ἂν τις ὠφελεῖσθαι πρὸς φίλων 
6 μι ὦν Ἀ 7 -“ Ν Χ “ "' 

κτησὶν τὲ καὶ γρείῶν: τουτὸ μὲν γὰρ δὴ πολίλων εφη 
5 ’ὔ ς νὔ, 7 7ὔ λ Ε ͵ 

ὥκουεῖν, ὡς πάντων κτημάτων κράτιστον ἂν εἴη Φιλος ἐ σαφὴς 
καὶ ἀγαθός" ἐπιμελουμένους δὲ ὃ παντὸς μᾶλλον ὁρῶν ἔφη 

Ἁ Χ λ 

τοὺς πολλοὺς ἢ Φίλων κτήσεως. 
2 Ἂ Ν 3 ὔ ᾿ ,ὔ ἣ ΄ 

ἀγροὺς καὶ ἀνδράποδα καὶ βοσκήμωτω καὶ σκεύη 

ἃ τἄλλα, ὅσα] «“υπεῖπα τἄλλα τ᾽ ἕως. 
ἀπᾶθ (αϑίαὶ. σἄλλα δ᾽ ὅσα οἴεοϊί, 
τατα (ούμτη ἢ. 1, ἱπηϊαίι5. θοῦ Ῥ] ἴατοθι5 
ἀ6 ἔγαίθυ πο δτήοῦθ Ρ. 869. οἀϊι. Ἠ οἰϑκίαπεο. 

Ὀ οἱ καὶ] Τυπέπα συγ ϑίοθεθο καὶ ομηϊ- 
51: ΤΩἸΗῚ εἰ καὶ Ρ]αοογοί. 

ςο ἅμα καὶ τὰ] ἘΔ ὰ. ρΡγ. Ῥατγίβ. δὲ ϑίο- 
Ὀαιιβ σὰ οπλϊ(τιιηΐ, οὐ 51 ἅμα σράστειν 
ΠΟΠΒΘΏ ΘΟ, ΘΟΠΒΡΙΓΑΓΘ οἱ βοοῖαυθ ΥἹΓῸ5 ἴῃ 
Δία ἔδλοίο. Ἠοιηδπα Ἐμαϊτῖο Βαρθὶ οὐ 
πράττετον ἅμα τὰ ἐπ’ ὠφελείᾳ ἀλλήλοιν, 
4αάτα Ἰθοϊϊοποτα δ] σα πάθ ἀρροβυϊε 5έ6- 
ῬὨδηι5, ΟΠ ᾿πιουσοραίίοπθ δοοϊρίθπάδια 
ΤΩΟΠΘη5. ϑ0ῃ 2 σορυ]απὶ καὶ νοΐ ἰη- 
ὈΠΠΘΤα ἀοϊονϊῖ, ααδπὰ ἱπίουϊ πὶ βθο]ιιϑῖ. 
Ῥοβὲ καὶ ϑοῃΐθῃίς αρϑοϊνομ τ ἄθθθβθθ 
αυδοάδτη νοῦρθα σιιβριοδίι5 δὶ ὙΥ̓ οῖβκο, 

ἃ φίλων] Φυπεῖίηα φίλου Βαροί, Ττηϊζαξιβ 
αϑῇ ἢ, 1. ΟἴἼθύο 1,6 111 σαρ. 15. 

6 χτῆσιν}] δ ογθυπι χσάομα, ἴῃ ὈΓδ8, 
οϑύ βθιΊ ρου, ἀσφιῖ)ο, σογιρατο ;᾿ ̓ ΐθπι δουῖβ- 
ἴυ5 ἰχσησάμιην, κτήσασθαι, ασφιιϊδὶοϊ, ἀσρφιι- 
τόγθ, οἱ πορφοϊδυϊδδε,; Ῥγφοϊογ τη ΥΘΙῸ 

κίκτημαι ο5ῖ, υὐ ἴα ἀΐσατη, αοφιιδίξιηι 

(εοίο- 

Ἁ Ἂ, 3 ͵7 Ἀ 

Καὶ γὰρ οἰκίας καὶ 

δ χχζω- 

μαῦφο, ἷ. 6. ροβδ4θο. Ὅπάαδ κεῆμα, αιοὰ 
οϑί ιαβὶ στὸ κεκτημένον, 5 σῃ]ἤοας 14, φιοὰ 
ροβδιοίιιν, δὲ ἴῃ ῥ]υγ. Κασιϊξαίο5. ϑεάᾶ 
κτῆσις, αι γ6] ἃ Ὀγϑβθηῖῖ ν6] 80 δουῖβίο 
ἀραποϊξιγ, ἸδεοΥθ τα βοηϑατη Παροϑὶ : ̓ηΐου- 
ἄστη ροδδοδϑίογιεηι, 5ῖνθ αοένιγα ρμοδδιἀοηαὲ 
βἰσπιβοδε; ᾿πιογάθτη οϑὲ Ἰάθτα αποα καῆμα, 
αὖ Ὁ Ηδβυοῆ. οχρ]]οαῖαγ, χεῆσις" σλοῦ- 
σὸς) οἱ δἃρ. Ῥο]]. ἐρεῖς δὲ, οὐσία, κλῆρος, 

κτῆσις, --α πλοῦτος --- κτήματα ---- σὰ ὄντα. 
νἱ. 196. ἱπίργάυτη, αὖ ἴῃ μος Ἰοσο, φϑεΐ αο- 
ἐπι5 ποφιιϊνογιαϊ, εἰν σοποϊϊαίϊο, πάτα ἴῃ Ἡ. 
Ἰ. κεῆσις οἱ κτήσεως ἸάθΠπ) ῬΥΟΥΒΙΙ5 γα]θηΐ, 
ᾳυοὰ ρΡαυ]ο ἰηῇ. ὅπως καήσωνται. 2}. 

ἔ σαφὴς Ἐδιννατάθ ἱπορίθ σοφὸς ςομη]!- 
οἷοθαΐ βου ΘΠ ΌΤΉ. 

8 πανεὺς} ΤῈ 6Πρθ χρήματος. 
Ὦ κτωμένους τε] Εαἰτίοπο5. Τιρομ αν - 

Δ, (δϑοιϊδηα οἱ ὙΥ εἰβίαπα χαὶ ῬτῸ σε 
Βαρθηΐ. 

ἱ καήσονται)] Τί ἘΠαϊς, Ῥαγῖβ, οἱ. Ηδτὶ 
Μορββίδηϊ οὲ ψίπαον. ἀπάθ Ἐγπθβεὶ νυ]ρα- 
ἐπ πὶ χσήσωνφαι, αιιοά ΒαΡοὲ φεαπι Ῥατγῖβ. 1, 
ΠΟΥΥΟΧΙ, 
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μένους ΤΕ ἐπιμελῶς ὁρᾷν ἔφη, καὶ τὰ ὄντῶ σώζειν πειρωρυένους" 

Φίλον δὲ, ὁ ὃ κόάν ἀγαθὸν εἰγαί φασιν. ὁρᾷν ἔφη τοὺς 

πολλοὺς οὔτε, ὅπως ἱ χφήσονται, φροντίζοντας, οὔτε, ὅπως 

Κ οἱ ὁ ὄντες ἑαυτοῖς σώζωνται. ᾿Αλλὰ καὶ παμνόντων φίλων 

τε καὶ οἰκετῶν; ὁρᾷν τινὰς ἔφη τοῖς μὲν οἰκέταις καὶ ἰατροὺς 

εἰσἄγονταις: καὶ τάλλα πρὺς ὑγιείαιν ἐπιμελῶς παρασπευά- 

ζοντας, τῶν δὲ φίλων ὀλιγωροῦντας" ἀποθανόντων Τε ἀμφοτέ- 

βών»9 ἐπὶ μὲν τοῖς οἰκέταις ᾿ ἀχβομένους σε καὶ ζημίαν ἡ ἡγου- 

μένους. ἐπὶ δὲ τοῖς φίλοις οὐδὲν οἰομένους ἐλαττοῦσθαι" καὶ 
τῶν μὲν ἄλλων κτημάτων οὐδὲν ἐῶντας ἀθεράπευτον οὐδ᾽ 
ἀγεπίσκεπτον; τῶν δὲ φίλων ἐπιμελείας δεομένων ἀμελοῦντας. 

Ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ὁρῶν ἔφη τοὺς πριν υα τῶν μὲν ἄλλων 

κτημάτων καὶ πάνυ πολλῶν αὐτοῖς ὄγτων τὰ τὸ πλῆθος εἰδύ- 

σας, τῶν δὲ φίλων ὀλίγων ὄνφων οὐ μόνον φσὸ πλῆθος ἀγνοοῦν-- 
γι ἀλλὰ καὶ τοῖς πυνθανομένοις. τοῦτο βαρολδγαι ἐγχει- 

ρήσαντας, οὺς ἐν τοῖς φίλοις "ἔθεσαν, πάλιν 9 χρύτους 

ἀνατίθεσθαι" χοσοῦτον αὐτοὺς τῶν φίλων φροντίζειν ' Καίτοι 
πρὸς ποῖον κτῆμα, Ρ σῶν ἄλλων παραραλλόμενος, φίλος. ἀγῶ- 

θὸς οὐκ ὧν πολλῷ κρείττων φανείη δ ποῖος γὰρ ἵππος ἢ ποῖον 

Ἵ ζεῦγος οὕτω χρήσιμον, ὥσπερ ὃ χρηστὸς Φίλος ; ποῖον δὲ 

Κκ οἱ ὄντες -- σώξωνσαι] Ἐ) 44, τγ, ΕἸοτθη- 
πὶ Πρτὶ Β. (. Ῥατγῖβ. 1. 8. Ν᾽ οββίδπιβ 1. 
ΒΑΡομΐ οἷόν τε --α σώξωνται. ἙαΙο Ῥατΐ5. 
σώξεσθαι. ϑίορμαπιιβ ῥυίγηιις σώζοντας Θἀ ΘΓ 
ςορῖὶξ, υὐ ὅπως οἷόν τε 510 ρ}γῸ υἱτγῖδιι5, αἵ 
Οὐτορ. 11, 1, 4. οἱ 1. ἵν. 14. ΨΙηαΟΡ. 
ΠΡΟΣ σώξονται ἀαΐ, οὖ ὡς ρμοϑύ ὅπως ἰῃδοσιῦ, 
αυοά βογὶ νου οἰΐατη Οὐθϑηθσιϑ, 18, υἱἱ 
δἰ. ὅπως ὡς οἷόν τε σώζωντα.. ϑΙΤηΒΟ0. (0Π- 
Ἶθοῖε ὅπως ὄντας ἑαυτοῖς σώζωνται. ἴπ 408 
οοπ͵οοίατγα ἰηϑαπΐ γϑϑερία, 4υϊθιι5 15: βῦθη5 
ϑεμῦι: δὰ νούυτῃ Δοοθββίί, 4υϊ οἀϊάϊε ὅπως 
οἱ ὄντες ἑαυτοῖς σώσονται, αῤ μος 510 ῥγοὸ 
σωθήσονται. Ἑϊαυϊάοτα οἱ ὄντες ἃ νἶγο ἀοοίο 
δοοθρῖ, σώσονται ῬΟΠΘΥΘ ΠΟῺ 50ΠῚ ΔΊΙΒΙΙ8, 
βοὰ αυοὰ ΠἰΡτὶ ἔδγθ ογῦηθβ ἀδῃί, βευνανὶ 
ἱπίουϊτη, ἀυτα δἰϊαπάθ τηραϊοῖπα τηθ]οῦ 
αἴεσαίισ. Νουΐίχα ϑηΐπη ἔοστηδ ψοτθὶ ρ]Α- 
σοί, βοᾷ τηδιϊτη ῥυορίευ σοποϊβηϊίαΐθτα 
βουϊρίυτη ὅπως σοὺς ὄντας σώσουσι. 

1 ἀχϑομίνους -:] Εχ Ῥαγῖ5, 1. τε αἀ- 
ἀἰάϊ, 

Τὰ τὸ πλῆθος εἰδότας Ἡϊιηο Ἰοοιιπὶ 1τη]- 
τα 6δὲ Οἴσοτο 1,6}1] σαρ, 17. οἵ χϑδρίοἷξ 

Τὶορθηθ5 Τιδδναβ 17.590; ἔλεγε δὲ ὡς 
ϑαυμάζοι τὸ μὲν ἕκαστον εἰπεῖν ἂν ῥᾳδίως 
ὅσα ἔχοι» φίλους δὲ οὐκ ἄν ὀνομάσαι ὁπόσους 

ΨΌΝΝ οὕχως ὀλιγώρως ἔχειν περὶ αὐτούς. 

ἔθεσαν) Ψυηπίϊπεε ἐθέασαν ΑἸάϊΐπα ἴῃ 
ἡδλόεν τηυΐανῖί, αυοα ἴῃ οἴηπος ΕἸ αἴ1ο.-- 
165 τηδηδνϊί, οχοθρίδ (ὐδβείδ]. ππᾷθ γοϑεϊ- 

ὑαϊέ νουατα Ἐπί, φαοα ἀδηΐ οὔατα ΠΡ τὴ 
οπβίδπιιβ 1. Ψίπαοῦ. 11. Ῥατιῖβ. 1. ἐσίδει 
σῶν τηδ]ορδΐ Βτγοάδιι5, ἔθεντο ϑίθρμδηιιβ οἱ 
δ᾽ οἰκθηασῖι8, ααοα ἤρβυχσα ἀαὺ Πἰρον Ῥαυΐβ. 

Ο σούτους ἀνατίϑεσθα.] ΜΟ]ραίμτα τούτοις 
Ἴλτα Οἰθβπογιι5 ἴῃ Οβχοδβίοτη. δογχθχοσδί. 
Μορυμι ἀνατίδθεσθα, πομ 5οϊατηα ἀθ ᾿πᾶο 
ἀποάεφοϊπι βουϊρίοσιτη, 56 ἀ6 ἐαθυ]α οεΐδτα 
αἸοϊίαγ, ἴπ 48 ο8]ο1}}15 γαϊϊομθϑ ρυϊδηΐαγ, 
Οὐτὴ ρίζαν σα] οι] 5. τη816 ροβί(ιι5, γοίγας- 
ἰαΐϊυγ, ἀνατίθεσθαι ὨΟΥΩΪΠΘΤᾺ ἀἸοἰ πη 115. 

Ρ τῶν ἄλλων) ΤΩᾺΟ]] 6 κτημάτων. Βτο- 
ΜΟΥ ταϊϊο ογαῦ ποῖον ἄλλο κτῆμα. 

4 ζεῦγος) «7πιριπι δοιια. ἴῃ Ποὺ δθῃ- 
58 ΒΘ ΙΒΘΙ ΤΏ 6 ἃ Χοπορμοηίθ δαμιίροίυγ. 
Ἡρβυοῖ. πᾶν τὸ ἰζευγμίνον. Οοπί, ῬΟΪ], 
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ἃ ’ὔ ἋἊ -“ Ν 

παραμόνιμον ; ἥ ποίον ἀλλο 
-“ὝἮἬ [ἢ ͵7ὔ ε Ἀ 3 Ἀ, ᾿. ε ΝῪ 

κτῆμνω οὕτω πάγχρηστον; Ὁ γὰρ ἀγαθὸς Φίλος εαυτὸν 
7 Ν “΄ Ἁ 2 "-"Ὁ "“ Λ Ν Ὀ -“Ψ᾿ - Ν 7 

φάττει πρὸς πᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ φίλῳ καὶ " τῆς τῶν ἰδίων 

κατασκευῆς καὶ τῶν κοινῶν πράξεων' καὶ ἂν τέ τινα εὖ 
ποιῆσαι δέῃ, συνεπισχύει, ὧν τέ τις φεδρς ταράττῇ; “συμ.- 
δοηθεῖ, τὰ μὲν συναναλίσκων, σὰ δὲ “ συμπράττων, καὶ τὰ 

μὲν συμπείθων, τὼ δὲ βιαζόμενος, καὶ εὖ μὲν πράττοντας 
πλεῖστα εὐφραίνων, σφαλλομένους δὲ πλεῖστα ἐπανορθῶν. 
ὶ 

7Α δὲ αἴ τε χεῖρες ἑκάστῳ ὑπηρετοῦσι, καὶ 5 οἱ ὀφθαλμοὶ 

προορῶσι; καὶ τὰ ὦτα προακούουσι; καὶ οἱ πόδες ἢ διανύτουσι, 

τούτων φίλος εὐεργετῶν οὐδενὸς λείπεται ὅ πολλάκις δὲ, ἃ 

Ἀ πρὸ αὑτοῦ τις ἢ οὐκ ἐξειργάφατο ἢ ῆ οὐκ εἶδεν ἢ ἢ οὐκ ἤκου- 

σεν ᾿ οὐ διήνυσε, ταῦτα ὃ Φίλος ἷ πρὸ σοῦ φίλου " ἐξήρκεσεν. 

᾿Αλλ ὅμως Ἰ ἕγιοι μὲν δένδρα. πειρώνται “εραπεύειν του 

καρποῦ ἕνεκεν" τοῦ δὲ παμφορωτἄτου «τήματος, ὃ καλεῖται 

3 ’ὔ Ω Ε Ν 

ἀνδράποδον οὕτως εὔνουν καὶ 

Φίλος, ἀργῶς καὶ ἀνειμυένως οἱ 

χ. 538. ιιοϊζυῦ ἀθ ἀπο νοὶ] ρ]υΥῖθι15, οὐ 
μόνον πὸ ἐκ δυοῖν τινῶν ζευγνύμενον, ἀλλὰ καὶ 
φὸ ἐκ πλειόνων, Ἐγτη. Μαρ. παπαάιατα α6 
Ὁπ0, 4ιδπαιαπι δὶς ἄϊοὶ ορίμαρεσ 281]. 
αν. Ηϊβι. ἴχ. 25. εἰ μέν σοι σέθνηκε ξιῦγος» 
βϑᾶ ῃἷος φαοαῖθ ἀϊοϊτασ ἀθ ἀποῦι5. 8, 

ἃ σπαραμόνιμον] Ἑάϊο Ἡἰθηβὶβ παρά- 

μόνον ἀαΐ, οἵ. δα ςαρ. Χ- 5θοΐ, ὅ. 
ἢ σῆς τῶν ἰδίων κασασκευῆς} ΘΘΟΌΘΗΘ κοι- 

νῶν πράξεων νἱάοίιῦ ̓ ΟΡΡοηΐ ἱργοθάθητι ἰδίων, 
δἀθοσὰθ κατασκιυὴ δὰ πράξεων κοινῶν ΘἔϊΔτη 
Ρογιίποσο νἱἀθέασ, ας υϊὰ 511, Θαι] ἀθ 1 
ΠῸΠ ἱπίο Προ. κατασκευὴν σῶν ἰδίων ἱπίε]- 
ΙΒ ογοτα αὐ ἴῃ (ΕΠ οοπογηῖοὶ 11. βθοῖ. 8. καὶ 
ἐμοὶ μὲν εἴ σι καὶ προσδεηθείην -- εἰσὶν οἵ καὶ 
ἐπαρκέσειαν --- 6, ἱ δὲ σοὶ φίλοι. πολὺ ἀρκοῦντα 

σοῦ μᾶλλον ἔχοντες σῇ ἑαυτῶν κατασκευῇ ἢ 
σὺ τῇ σῇ, ὅμως παρὰ σοῦ ὠφελησόμενοι ἀπο- 

ὀλέπουσι. 
ς συμξοηθεῖ  Ῥατῖ5. 1. συμξοηθῶν ἀαί. 
ἃ συμπράτπων] Οδδίαϊ. καὶ συμπράττων. 

ἀεἴποθρϑ συμθιαζόμενος τηαϊοθαΐ Ἐ᾿ἀννατάπ. 
6. οἱ ὀφθαλμο) Ατθοαϊὰπι οχ Ηϊπάο- 

Ὀυτρὶ! σοπ͵θοίατα δάσια! Εὐτποβεῖ. 
ἢ διανύτουσι] Ἑαϊτίοπο58. οὐ Πἰρτὶ βουριϊ 

διανύσσουσιν, 4111 διανύουσιν ἀδηΐ, ποθ τα 
οϑῦ ἴθ Ζαπε, ΑἸάϊπα, Β 851}, ϑίθρ. 

ὃ πολλάκις δὲ] 1τὰ οἴτὴ ΕἸ ἐΐοπο Ῥανῖβ. 
εὐ (ὐαβίαὶ. Εἰγποβί. Νωρο οηΐπι δὲ ἀθεβῖ : 
ἀπᾶθ Ῥογίυβ πολλάκις γὰρ ΟἸΠῚ’ Βεββδ. 

πλεῖστοι ἐπιμέλονται. 

τίοπθ, Βίθρῃδηιϑ καὶ πολλάκις ΒΥ ΘΠ τιπὰ 
ΟΘηΒοθαΐ. 

ἢ πρὸ αὑτοῦ τις ἢ] ἙΔῖο Ῥατγῖβ. προτοῦ. 
Μαῦρο ϑίθρῃ. πρὸς αὑτοῦ. 56]. 6185 ἤ ρΡοβὲ 

τις Ογηϊϑιῦ ΕἸογοπὶ, Α. ΠῸπ τηδ]θ, 
Ϊ πρὸ ποῦ φίλου] Τα 5οΥἼ θα 50 ̓  ΔΙ, 

αυοῃίατη ἴῃ αϊΐίοαμπο 1. πρὸς ποῦ φίλον 
6556 υἱαϊ, Νοβίεν ἴῃ Ογτορεβάϊε γν.ν. 
44. οὔςε ἐγὼ ἀρκίσω (ὑμῖν) πράττων πρὸ 
ὑμῶν ὅτι ἂν δέῃ οὔτε ὑμεῖς “«ξὸ ἡμῶν. Νὰ» ἂν; 
86. ἐκεῖνος σούτῳ ἀρκέσει μηχανώμενος», ἕως 
ἂν ἕλῃ σὸν ἑαυτοῦ βελείονα. Τρίταν ἃ... 

Ἰητο ἶσα δὰ ἐξήρκεσε Ραγθοϊρία ἐξεργαξό- 
ΜΝ ἰδὼν, ἀκούσας εἴ διανύσας- 

Κ ἐξήρκεσεν] ΟΡ βοσνοπὶ ἢν ]. ἐἰχοόπος 
Βοπαΐηαπ υἷτα ΔΟΥΪβίΟΥΙΙΠῚ ; ΔΙΏΪΟΙΙ5. δΙηϊοὶ 
ουθα ὕάρογα βοϊεί, εἰς. δίς Πυὰ Νον. 
Τοβί, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ὡμοιώθη, δἰηιῖϊα 
6586 80ἷοεί. Το Ὠρίπιβ Περὶ Ὕψους, 5θοΐ, 1. 
ἴῃ δη. δίκην σκηπαοῦ πάντα διεφόρησεν, καὶ 
σὴν σοῦ ῥήτορος εὐθὺς ἀθρόαν ἐνεδείξατο δύνα- 

μαν ̓  διιδίϊηιο ἐπιδίαν' {ιἰηυϊγεῖς οπεπῖα ϑοϊορὲ 
Ῥτγοϑβίθυγ 6, δὲ διαἰΐγη, οὐιπότν ογαίοτίς υἱὴν 

αδηιογιϑίγαγθ. (Αὐυοά οὰτὰ ἱσπογαγοὶ (Ἱ. 
Ῥϑαγοῖιιβ, δά οὰυσα Ἰοοστη, δ βἰ πρὶ] ατῖ, 
Ποβοῖο 4114, νἱὶ δουϊβίουιιπη ἢΐο ῬΓῸ ΡΓθ- 
Βθηΐϊθ Ῥοβι(ογιτη, Ῥγεθῖου Τὶ ΔΥσιιίαί!5 
οδϑῖ, 2. 

1 ἔνιοι μὲν δένδρα Υ᾽ δεῖς, 1. ἔνιοι δένδρα μὲν 
ἀἀῖ. (Οεἰεσαμη ἴῃ Βοσ ῬΓΪΟΓΘ ΤΘΙΏΡΙΟ 



ΓΙΒΕᾺΗ 11. ΓΑΡ. ν. δ 

ὡΡ, ὦ, 

ἘΧΡΙΟΒΑΒΕ 58 ΟΟΈΜΟΌΕ, ΟΥΑΝΤῚ ΑΒ ΑΜΙΟΙΒ ΖΦΙΒΤΙΜΑΒΙ ΡΟΒ511) 
ΕΊ ΟἹ ΜΑΟΝῚ ΙΒΤΙΜΕΤΌΕ, ἘΠΑΒΟΒΑΒΕ ῬΕΒΕΒῈΕ. 

Ἥκουσα δ ποτε καὶ ἄλλον αὐτοῦ λόγον, τὰ ὃς ἐδόκει μοι 
προτρέπειν σὸν ἀκούοντα ἐξετάζειν ὃ εαὐτὸν, ὁπόσου τοῖς φίλοις 

ἄξιος εἴη. ᾿Ιδὼν γάρ σιν τῶν ξυνόντων ̓ ἀμελοῦντα φίλου 
πενίᾳ πιεζομένου, ἤ ἤρετο ᾿Αντισθένη ἐναντίον τοῦ ἀμελοῦντος 

ἃ αὑτοῦ καὶ ἄλλων πολλῶν" ἼΑρα, ἔφη. ὦ ̓ Αντίσθενες, εἰσί 

σινες ἀξίαι φίλων, ὃ ὥσπερ οἰκετῶν: .- Τὼν γὰρ οἰκετών ᾿ μέν 

που δύο Ῥ μνῶν ἄξιός ἐστιν. ὁ δὲ οὐδ᾽ ἡμιμναίου, ὁ δὲ πέντε 

μνῶν, ὁ δὲ καὶ δέκα: Νικίας δὲ ὁ πηρομι ἡμόνο λέγεται ἐπισ- 

τάτην εἰς 3 τἀργύρια πρίασθαι ταλάντου. ᾿ Σκοπῶμεν δ. 

τοῦτο, ἐφη. εἰ ἄρα; ὥσπερ τῶν οἰκετών, οὕτω καὶ τῶν φίλων 

εἰσὶν ἀξίαι: ̓ Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ ̓ Αντισθένης. ἔγωγ' οὖν βου- 
λοίμην ἂν τὸν μῶν φσινῶ Φίλον βνοι εἶναι μᾶλλον ἢ δύο μνᾶς, 

σὸν δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἡμιμναίου προτιριησαίμιην, σὸν δὲ καὶ ν" δέκα 

μινὸ ᾿ὑλοίμμην ἂν, σὸν δὲ πρὸ πάντων χρημάτων καὶ ᾿ πόρων 

" πριαίμην ἂν φίλον μδοι εἰνοι. Οὐκοῦν, ἔφη ὃ Σωκράτης, εἰ 

γε ταῦτα τοιαῦτα ἐστι; καλῶς ἂν ἔχοι ἐξετάζειν τὰ ἑαυτὸν, 

πόσου ἄρα "συγχάνοι τοῖς φίλοις ἄξιος ὧν, καὶ πειρᾶσθαι 

ὡς πλείστου ἄξιος εἰνῶι, ἵνα ἧττον αὐτὸν οἱ φίλοι προδιδῶσιν. 

αυφράδμη οχοί 556. βιβρίσαθδῦ, δηθ πᾶγα 
Ὑ εἰβκῖο ραῃάριῃ βι βρη θτα ἴπ τη δ ηΐοτη 
γΘηἶσ86 νυν άθγαη. ΑἸοααΐπ οὐτὰ Υ ἴϊο. 1. 
ἔνιοι δένδρα ψὲν γαῖ ΒΟΥ] θη τη. 
ΤΩ ὅς] «υπεῖπα ὡς Ῥαγϑίηα ἴῃ ᾧ τηυιίανέ, 
ἢ αὐτοῦ καὶ ἄλλων] Ῥαγΐϑ5. 111. φίλων 

καὶ ἄλλων ἀαδί. 
ο ὥσπερ οἰκετῶν] [1 ουπὶ Ζυπίηα, 

ϑίθρἢ. 56... Ψίπαοῦ. 1. Μαίίο. 1, ΕἸοτ. Β. 
σ. Εἰ. 5ουῖρϑιῦ Εὐγποϑί. ὥσπερ ἐπὶ οἰκετῶν ΟΧ 
ΑἸάϊπα οὲ Ῥατγῖβ, πῃ σγο]αιιαϑ τηδηαν!. ὥσ- 
περ εἰσὶν οἰκετῶν οὕτὴ Ῥϑίπηβδοηο τηδ]οραῖ 
ϑοῃῦι. 

Ρ μνῶν] Μαῦρο Θίρρἢ, μναῖν ποβοῖο απο 
Δρροβυΐ. 

4 ἐρενύρα) Τὰ Ἑάά, ργ. ἀργυρεῖα οὐτη 
Ῥατίβῖπα, ϑίθρῃ. 56ς, οἱ οβοδίαηιιβ 1. σμοά 
γτροθρῖε Ἐχπεβί. Ὧς ΝΊοία τηρία}} 15. οί 

Ἰοο5 ἴῃ ἸΙρτῸ περὶ πόρων ἵν. 14. ἀιοτα 
ΘΟΙΏΡΑΥΘΌΪ ἸΘοίοΥ. 

Τ᾿ Σκοπῶμεν) Μυϊραίαμτη σκοσοῦμαι ἰΐα 
σοΥγοχῖς Ζροιηθ. θϑβαυίο οογιδιεἰογ θην 8 
ψΟΥ, σκοσῶ οϑ0 ἴῃ Μοββίαπο 1. 

58 ἑλοίμην ἄν] Εχ Τῦγτο Ψαιίςαηπο 1. οἱ 
Ε]ογθηξίηο Εἰ. ἄν δα α1α!. 

πόρων] Ἡδπο Ῥουῖ οὐ 1 θοπο]αν! οοπ- 
}δοἴυγατα νυ]σαῖο πόνων 5 ποτ ΕἸΓΠΟβεΪ ; 
καὶ πόρων Θαι!άθπη 6556 πη} 1}. 

τ πριαίμην] Οὐπὶ πρίασθαι τὶ πρὸ ὩΟΝ 
510 τπιοϊξαΐιτ, ναγΐθ σϑυθατα (οπίατγιιπε υἱγὶ 
ἄἀοοι!. ϑίθρῃαπιβ τηδ]θθαί προτιβησαίμην, 
αυοά ῬυιροΘββίέ, Ζθυπθ ποιησαίμην. " Προ 
Ῥαυΐ5. 1. οϑῦ σόνῳ σριαίμενου ἂν φίλου μοι εἶναι. 

Χ συγχάνοι)] Ἠΐὰπο ΗϊπαοΡυΥρ ςοη- 
7θοίυγατα ΕΠ 44, ΡΥ. βογιρίιτο συγχώνεις οἵ 
Θίορηδηὶ συγχώνει γροίθ Ῥγϑοῖι} ΖΘΏΠΟ, 
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ἐγὼ “γάρ κοι, ἔφη, πολλάκις ἀκούω τοῦ μὲν, ὅτι προὔδωκεν 

αὐτὸν φίλος ἀνὴρ, τοῦ δὲ, δ οτι μνᾶν ἀνθ᾽ εαυτοῦ μᾶλλον εἵλετο 

ἀνὴρ, ὃν ᾧετο φίλον εἶναι. "Τὰ σοιαῦτα πάντα, σκοπώ; 

μι. ὥσπερ, ὅταν τις οἰκέτην πονηρὸν (ἐχῃ:) πωλεῖ καὶ "ἀπο- 

δίδοται σοῦ “ εὑρόντος; οὕτω καὶ “ τὸν τὴ. "ὦ Φίλον, ὅταν 

ἐξῇ τὸ πλεῖον τῆς ἀξίας λαθεῖν, ἐ ἐπαγωγὸν “ἤ ' προδίδοσθαι. 

δ τοὺς δὲ χρηστοὺς οὔτε οἰκέτως πάνυ τι πωλουμένους ὁρώ, 

οὔτε φίλους προδιδορνένους. 

ΕΡΟ ῪΣ 

ὉΒ ΑΜΙΟΙΒ ΟΜ ὈΣΙΠΘΈΝΘΌΙΒ ΤὺΜ ΘΟΟΝΟΙΧΙΑΝΘΙΒ. 

᾿Εδόκει δὲ μοι καὶ εἰς τὸ δοκιμάζειν, φίλους ὁποίους 
ἄξιον «τἄσθαι, φΦρενοῦν τοιάδε λέγων' Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ 
Κριτόδουλε, εἰ δεοίμιεθα φίλου ἀγαθοῦ, “πῶς ἂν ἐπιχειροίηριεν 

σκοπεῖν: ἄρα πρῶτον μὲν ζητητέον, ὅστις ἄρχει γαστρός 

σε καὶ φιλοποσίας καὶ λαγνείας καὶ ὕπνου. καὶ ἀργίας ; Π ὁ 

γὰρ ὑπὸ τούτων κρατούμενος οὐτ᾽ αὐτὸς ἑαυτῷ δύναιτ᾽ ἂν 

οὔτε φίλῳ. τὰ δέοντα πράττειν: Μὰ ΔΙ οὐ δῆτα, ἔφη. 
Οὐκοῦν χοῦ μὲν ὑπὸ τούτων ἀρχομένου ἀφεκτέον δοκεῖ σοι 

εἶναι; Πάνυ μὲν οὖν, ἐφῆ. 

ἃ Τὰ τοιαῦσα] [πι|ρ0]]Πρα διὰ. Ῥοϑὲ σοι 
ὯΝ Ζοαπο δαἀάϊίατμα δὴ ν9ὶ ἄρα τηδ]θθαΐ. 

Ὁ ἀποδίδοται] Τΐία Μορβίδηιιβ 1. σοπίτα 
ἘΠ14. ργ. ἀσόδοται, ῬΔΥ15. ἀσποδιδῶσαι, ϑίθρῃ. 
ἀσποδῶσα. πᾳ ργΐοσθ Ἑαἰτοπο πονηρὸν 
σωλῇγ καὶ ἀσοδίδοσα, ἀράογατα, υἱ σωλῇ 

οἷδ νομδίθτα Βαθοτο : πὰπο ΨΟΙῸ 56 ΠΕ ἴτᾶ 
φοραϊαπὶ καὶ ἃπίθ ἀποδίδοται αὐ Ππάαγο, οἱ 
σ΄ωλῇ τηϊπίτη6 δὲ γ ΘΔ] ΘΠ ὨάΌοτο ; οοπίτα 
ἴῃ ϑγταροδβῖο ὙΠ, 91. οϑί ὃ ἐν ἀγορᾷ πωλῶν 
χαὶ ἀποδιδόμεενος. ΑΔΓ δομ τχιαπι ἱτηϊ- 
ἰαίτι5 ΘΧ γθυβϑίομο Βθϑθαυϊοηΐβ ἔχῃ ᾿ΠΒΘΓΕΪ. 
Οδίουιατλ ΤΩΪΤΟΥ Θαπάθῃι ΥἹΓατΩ, οαϊάῖββο 
ἰδτήθ οοίοτα δα : ὅσων τίς οἰκέτην. ἔχῃ 
πονηρὸν, πωλῇ καὶ ἀποδῶται σον εὑρόνσος. 

Αἀ ὥσπερ οηΐπὶ σωλεῖ καὶ ἀποδίδοται 5οτὶρ- 
τὰ τοΐοσσὶ ἄθθοραὶ ; ἰρσίτιγ νυ]ραίῃ πη 
σωλῇ οοἴτοχῖ. (τα οτο κἂν ἀποδῶται 
τηλϊοθαὶ ὙΝ οἶβκο. 

ἃ εὑρόντος) Ἐ άϊο Ῥατῖδ, οὰπὶ Πρ τὶ 

4} γάρ; ἔφη, ὅστις δαπα- 

Βυοάφι εὑρεθέντος, ΜοΒδίδηιιβ ἴ. συχόντος 
ἀαῖ, αποά ρτορανῖὲ οασὰ ϑίορμδηο, 1,θοη- 
οἰανίο, Ῥοτίο οὲ Ηυμηκοηΐο Ετποβίυβ. 
εὑρόντος ΑἸΟΙΓΥ Ῥαββῖνθ αὐ ἁλόντος. 24.5- 
ΟἾπ65 ΟΥ̓ΔΪΟΥ ο. “ΓΙ το. ἡ. 117. στοῦ 
εὑρίσκοντος Βἰ ΠῊΠ]Π ΠΟΥ αἰχῖέ, ΡγῸ φιοσιγιφιισ 
Ῥτεῖῖο. 118 ἀριιὰ Αυϊβιοιοίθιη (οποιηὶ- 
οογατα 11. ρΡογίοσϊασα ΡΌ σα Ἰοοαίαμπι ἀϊ- 
αἰἴαγ εὑρεῖν σὸ δισλάσιον, ΔΙΊΘΥῸ ἰδηίο Ἰοσᾶ- 
ἴμτα 6556 τραθγέουῖθιιβ ΡῸ] ἰσαπὶθ. ΟΥὮἁ, 
Ζρυπο δὰ ᾿ργατα ΧΘπορη. ἀς Ψβοιῖρα!!- 
Ῥὺ5 ἷν. 25. οἱ 40. 

ἃ σὸν πονηρὸν φίλον] Ἑλά. ΡΥ. οἱ Ῥατῖϑ. 

σῶν πονηρῶν φίλων. Βαρθθηΐ, 
6 ἢ] Ψυπεῖπα εἶ Ἶ ἀράϊε. Τάῦτο 500 ΖριΠθ 

ἀβογίρβογαῖ : Ἐοσίο μὴ οὐχὶ, ατποτι ὃ 
ἢ σροδίδοσθα.ι)] Ηοο νυ]ραῖο ἀσοδίδοσθαι 

γροίο οχ νοββίαπο 1. Ῥυφια  Εγηθϑίὶ. 
δ τοὺς δὲ] ΝΥ Εἶδκο γὰρ γε] γοῦν Βογϊριίυτ 

τηδὶοθαΐ. 



ΤΙΒΕΗ 11. ΟΑΡ. 

γηρὸς ὧν μὴ αὐτάρκης. ἐστὶν, 
4 Ἁ "“" 

Ἀ ἀλλ ἀεὶ τῶν 

ΥΙ. 87 

- Π τῳ 
᾿ πλησίον δεῖ- 

ΓΝ καὶ λωρυδάνων μὲν μὴ δύναται ἀποδιδόναι, μῆ λαμβά- 

γων δὲ τὸν μῆ διδόντα μισεῖ, οὐ δοκεῖ σοι καὶ οὗτος χαλεπὸς 

Φίλος εἶναι; Πάνυ, ἔφη. 

᾿Αφεκτέον μέντοι, ἔφη. 
Οὐκοῦν, ἀφεκτέον καὶ τούτου : 

4 Ν γάρ: ; ὅστις χρηματίζεσθαι μὲν 4 

δύναται, πολλῶν δὲ γρημάτων ἐπιθυμεῖ, καὶ διὰ τοῦτο 

δυσξύμιξολός ἐστι, καὶ λαμβάνων μὲν ἥδεται, ἀποδιδόναι 
δὲ οὐ βούλεται; ᾿Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ἔφη, οὗτος ἐτι πονηρό- 

3 ͵7ὔ Ψ 

σέερος ἐκείνου εἰνᾶ!. Τί δέ; ἱκόστις διὰ τὸν ἔρωτα τοῦ 4 

χρηματίζεσθαι μηδὲ πρὸς ἐν ἄλλο σχολὴν ποιεῖται; ἢ ὁπό- 

θεν αὐτὺς κερδανεῖς: ᾿Αφεκτέον. καὶ τούτου, ὡς μοὶ δοκεῖ" 
ἀνωφελὴς γὰρ ἂν εἴη σῷ χρωμένῳ. 1] ΤΊ δὲ; ὅστις 'στα- 

σιώδης σέ ἐστι καὶ ϑέλων πολλοὺς τοῖς ἡμεν ἐχθροὺς 

παρέχειν: 3 

τούτων μὲν σὼν κακῶν μηδὲν 

μηδὲν φροντίζων σοῦ ἀντευεργετεῖν : 3 

Φευκτέον; γὴ Δία, καὶ φοῦτον. δέ φις 

ἔχοι; εὖ δὲ ὑδαβοη ἀμέχοιτο, 

᾿Ανωφελῆς ὧν εἰ καὶ 

οὗτος. ἀλλὰ ποῖον, ὼ υὐδᾳραξεῦρ ἐπιχειρῆσομεν φίλον ποιεῖσ- 

θαι; πῸ μαι ρὸν, ο ὃς τἀναντία τούτων, ἐγκρατῆς μέν 5 

ἐστι τῶν διὰ τοῦ σώμνοιτος ἡδονῶν, Ρ εὔοργος δὲ καὶ εὐξύρ.- 
“Ἅ 7 ᾿᾿ ͵7ὔ Ἃ Ν Ἁ 4. ᾿ι 

ξολος ων φυγγχῶνει» Χα! Φιλοόνίκος πρὸς τὸ μιῆ ελλείσεσθαι 
“ "“ο Ἄ ᾽ “- ε ᾿ἶ 4 οω 

εὖ ποιων τοὺς εὐεργετουντας εαὐὑτον, ὠστε λυσιτελεῖν 

χρωμένοις. 

ἢ ἀλλ᾽ ἀεὶ] οβδίδηυς 1. ἀλλὰ καὶ Βα- 
Ὀοέ βουρίω τη. 

Η πλησίον] ἘΠΛ4. ρΡῃ. σλησίων ΒαΡοΠΐ, 
ἀοίπάδ μισεῖν, Τοοίατη (ὑ45.4]. 

],δοτιοϊαυϊμς νου, χει υἱοϊπογιην 
δροί, τᾶ 16, δυΐ βδ] θην δια ΐριιθ, πάγη ἴη- 
σογίαση οϑί, δῇ 1116 ἢϊσ πϑρυίγυση τὰ σλη- 
σίον, Δ ΤὨΔΘΟΙΠΙ ΠΙΩ͂ σοὺς σ΄λησίον Δ65Π0Ο- 

νου. Μεγ ἴρ56, αὖ απυϊοὶς ορόηιν ρμείαΐ, 
υἴ σῶν πλησίον 510 ἃ Τοοίο ὁ πλησίον, αἰξοῦ' 
βἶνα απιΐοιι8 αἰϊοι7ιι5, αὐ ὈΪ8 ΘΧροηϊί ᾿πίϑυ- 
ΡΓο5. Τ,οΐδηϊ, (δ]υτηη. νυ]. 10. Δεῖσθαί 
τινος 6ϑΐ, αἰϊοι7ι8 ο06 Ἰπιαΐσοτο. (Ῥοίζι5, αὖ 
αἰΐψιιο ορέπι ρείετέ. ) 8. 
κι ὅσσις διὰ πὸν ἔρωτα) (αϑίδὶ], «ἱ δ᾽ ὃ ὅστις 

τὸν ἔρωτα, οἵ ἴῃ τρδύρίηθ ΡοηϊΌ ὅστις ἔχει 

σὸν ἔρωτ' 
] στ ἧς “41 ἘΔ, ργ. οἱ Ῥαγῖβ. στα- 
[τ σι, (ὐαϑ.4]. σις πᾶς οἤἴροιϊ. 

τὴ ἔχοι] Τα ἘδΔα, ργ. φῃσα οὐ ΒΘ 6 Π9 

Τ χοῖς 

5 1Πηῶς οὖν ἂν ταῦτα δοκιμάσαιμυεν. ὦ Σωκρα- 

ἀνέχεται Υηὰΐαγηξ ; ΘΡῸ ΨΕΙῸ ΠΟΟ ᾿'ρϑ|Π) 
Ταυΐανὶ ἴῃ ἀνέχοιτος. ἴὔγατηαιιθ ΕὨϊπὶ 
τηοάθτη ϑοπίθηίςα Ῥοβία]αγα ν] ἀθίι 

π Οἶμαι μὲν] Π οἾβκα ἀθίποερϑβ ἔφη ᾿πβουῖϊί, 
ο ὃς -τ-ο ἐσπι] ΕΔά. ργῃ. ὡς -- εἶναι. 

Ρ εὔοργος ψυϊραίαγη εὔορκος ιν}. ἵπθρ- 

[ΤΩ 6556 ΡΥΪΠΝΒ ΔηΪπηδἀνθυες, δία αὐ- 
χάρκης 5050 ἩΠΠάοθιγσ, δϑβθπ θηΐθ 
Ἐγπηθρίο. ἴπ ΨΊΠΩΟΡ. 11. οϑῦ εὔνους. ΝΟ 

ἀμθιΐαν οὐτὰ οι ϊΖίο τϑοῖροσο ΠΠη- 
ΚΘ ΘΠ ΘΠ ἀΔΈΟΏΘΙΩ, ύδτη δ ἀθ ΒΙο558: 
εὐομιλότατος, εὐόργητος, πρᾷος. Εὐοργήτως 

ἀντὶ «οὔ εὐτρόπως. ᾿Οργὴ ὁ σπρόπος παρὰ 

Θουκυδίδη ἀργοσὶθ οχρ]ϊοαι. (ΟΝ, οἴἶαπι 
Ψαϊοκοπαῖν δὰ Ἐυτρ. ΗΙρρΡ. 1059. 1Ἃπ 
Ψαῖίο. 1. οοῦ εὔοικος. ΘΑ ΘΏ5 φιλόνικος 

νυ]ραῖο φιλόνεικος 5 5 1{π|0 ργδθοιιπίο (0 65- 
ὭΘΙΟ Ἐὐγηθϑίὶ. 

ᾳ ἐλλείπσεσθαι ἰδ ῥγὸ ἀσολείπεσθαι αἷς- 
(Τὴ. 



δ8 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚΒ ΜΕΡΜΟΒΑΒΠΙΌΜ 

φες» πρὸ χοῦ χρῆσθαι: Τοὺς μὲν " ἀνδριαντοποιοὺς, ἐφη; 

δοκιμιά ζομεν, οὐ τοῖς λόγοις αὐτῶν τεκριαιρόμυενοι; ἀλλ᾽ ὃν 

ἂν ὁρῶμεν τοὺς πρόσθεν ἀνδριάντας καλώς εἰργασμένον, 

τούτῳ πιστεύοριεν. καὶ φοὺς “λοιποὺς εὖ ποιήσειν. Καὶ ἄνδρα 

δὴ λέγεις, ἔφη, ὃς ὧν τοὺς φίλους τοὺς πρόσθεν εὖ ποιῶν 

φαίνηται, δῆλον εἰναι καὶ τοὺς ὑστέρους εὐεργετήσονται : 

ν Καὶ γὰρ ἵπποις, ἔφη, ὃν ὧν τοῖς πρόσθεν ὁρῶ καλῶς 

χρώμενον, τοῦτον καὶ ἄλλοις οἴμυοι καλὼς “ χρήσεσθαι. 

8 τι ἔφη" ὃς δ᾽ ἂν ἡμῖν ἄξιος φιλίας. δοκῆ εἰραεις πῶς χρὴ 

“ φίλον τοῦτον ποιεῖσθαι ; Πρῶτον μὲν» Ἐφη; ὁ τὰ παρὰ 

σῶν “ὑῶν Ε ὑπισκεπτίον, εἰ συμβουλεύουσιν αὐτὸν φίλιον ποιεῖσ- 

θαι. Τί οὖν; ἔφη; ἔν ὧν ἡμῖν δοκῇ, καὶ οἱ “εοὶ μὴ 

9 ἐναντιώνται; ἔχεις εἰπεῖν, ὅπως οὗτος ϑηρατέος ; Μὰ Δ΄͵, 

ἔφη; οὐ κατὰ πόδας, ὥσπερ ὃ λαγὼς, οὐδ᾽ ἀπάτῃ, ὥσπερ 

αἱ ὀργιθες: οὐδὲ βίᾳ, ὥσπερ ὃ οἱ ἐχθροί. ἄκοντα γὰρ φίλον 

ἑλεῖν ἐρ γῶδες" χαλεπὸν δὲ καὶ τ πὴ κατέχειν, ὥσπερ 

δοῦλον. ἐχθροὶ γὰρ μᾶλλον ἢ φίλοι ἢ γί ΜΑΝΟΣ ταυτὰ 

10 πάσγοντες. Φίλοι δὲ “πῶς : ϑ ἔφη. Εΐγα; μέν τινᾶς φασιν 

ἐπῳδὰς, ὡς οἱ ἐπιστάμενοι ἐπῴδοντες ἷ οἷς ὧν βούλωνται, 

Φίλους ἑαυτοῖς ποιοῦνται" εἶναι δὲ καὶ φίλτρα, οἷς οἱ ἐπισ- 

“τ 

Υ σοῖς χρωμένοις ἘΠ. ΡΥ. σοὺς χρωρέ- 
νους ἀαῃί. 

95 Πῶς; οὖν ἄν) Ἐαα. ργ. οἱ ῬΑΥΪ5. ὧν 

οπληΐ. 
ἃ ἀνδριαντοποιοὺς)] Εχ Βᾶο γί μι] ομοι- 

γἶτηα ϑοογαίθϑα Ρ]115. βαρ οἱ νίοθ δἰ πα] ἰξα- 
ἀϊποβ ρϑεϊνιτ, 40, Ρυϑίθγαπᾶτη φαοά ἀριά 
Αἰμοηΐθηϑος ἃ Ῥου ο 5 ἐθσαρουθιι5 ποίῖ8- 
βἰπηα ἔμ οὐ πὶ ϑηγηο ΠΟΏΟΓγε ὨδὈϊΐα θϑί, 
60 πηδρὶ5, αὖ οΥρ 116 οϑὲ, ἰρϑίιιβ δηΐπηο 
ξΑτα Πανὶ ογαΐ, αφαοά Ραΐγοπη βίας γι πὶ 
αΥτβοοπι Παθιιουϊ, ἀυθθσπαιθ ἴρβ6 “7 αν θηῖϑ 
ἰγταοίαβϑοί, 1, Ἐουϑβίου, δά Ῥ]αΐ. Ρ. 551]. 
8. 

Ὁ Καὶ γὰρ] Τηιο]] ρα δηΐθ Πδθο λέγω, 
ΒΟΙΘΉὨΙ Ατιϊοῖβ. Θ]]Π1ρ51. 

ο χρήσεσθαι) Τὰ νυ]ραίατα χρῆσθαι οΟΥ- 
γοχὶ οὐτὰ Ν᾽ αἰοκθηασῖο, φυοά ἔδοῖς. εἰϊατα 
ϑομαι2. 

ἃ φίλον τοῦτον σοιεῖσθαι) Η!ς ἰοιὰς Ἰοοιι5 
ἄδ πιοᾶάο σοῃο! ]πἀογιηλ δτηϊσογιτη. δϑὲ 
ὉΠῸ15. 6 ῬΌΪΟΠουΥἸτΐβ, οἵ π16}} 15. “Δ τοὶ ἰο- 
Ρογΐίβαιιθ ϑοογϑίίοι ρ] θη ἰβϑίτηιβ, αι] ροπίρυ- 

486 αἄθο σορποβοθπάιβ. ϑ'ραά Πδο ϑιιανὶ- 
(5 ΤηαΧΙΠΠΘ ΟΥ̓ΕΠΙΣ ὈΥΪΠΠΟ 6 ΠΊΘΙΔΡΠΟΥΪ5, 
αυϊρὰ5 καῆσιν φίλων, ἢ. 6. φιοάιπην οἰ ταϊϊο- 
γίθηὴν απιϊοὶ σοποϊἰϊαγιάϊ Θχρυϊηῦ, ϑηρᾷν, 
ἐσάδειν, ἐπωδὲ, φίλαρον, οἷς. ἀρίηάρ οχ 2119. 

ἔλοθεῖς ἱτοηϊίβ ϑοογαιῖςοῖβ, αϊθὰβ ρει 
ΠΟΒΕΤΙ ΠΟΙΪΠΘ85. ἰπ ὙΘΓΠΒΟΙΪΟ ᾿ΒΕΙΠΟΠΘ 
τἰι ταῦ : καςείσειν, κατηγορεῖν, δια άλλειν, 
ΡΙῸ ἰαμάατε, δ, 54. Ε. 

6 τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν)] Ν]α5 οτῆποβ δηΐθα 
οπιηΐα ἐθπίδηα5, αυἶθι15 ΘΧΡΙΟγασ οὲ ἀ6- 
ΟἸαγαγὶ ραΐαθαῦ ἀπε αϊζα5 νο] απίδίθτη ἀθο- 
ταϊη ; μαντικὴν ἀἰσοαηΐ, Οὐ} 15 Ρατίθ5 θηι- 
πλογαΐ ΠοϑίοΥ 1. ὦ 9, 

Γ ὃν ἂν] ϑυπόπα ὃ ἄν. Ηἱπάεριτρ; 
τηαϊορθαὶ ὃ; ἄν. Δα δοκῇ ἱῃίθ]] ρα φίλον 
ποιεῖσθαι. ἀοίποορβ ἡμῖν τε ἀαὲ Ῥαγίβ, 111. 

8. οἱ ἐχθφοὶ] Μίογαθτα ἄυο γο]αιια σοτι- 
Ρατγαΐᾳ ἀοοθπί 6556 ἄφθοσθ 1 ἴῃ ἴοοο γΟΘΑΡα 
ΠΟΡΊΘΠ ὧν 51:8, γϑ] εϊ κπιροι, αὰ η͵θοῖς 
Εγηθβεῖ, νῸ}] 51Π}}16. ]ρα τΑτηθ ἢ 
ἀοίεπαϊς βομ 2, σϑϑρῖοὶ βαβριοαΐας δα γὰ- 
το η ΘΠ. Ὑθίογιι πη Ποβίθβ σαρίϊνος. ἰ8Π 6018 ΠῚ 



ΤΙΒΕᾺ Π|. ΟΑΡ; ΜΙ. 89 

τάρενοι πρὸς οὺς ὧν βούλωνται χρώμενοι; Φιλοῦνται, ὑπ 

αὐτῶν. Π6θεν οὖν, ἔφη; ταῦτα μάθοιμωεν ἄν; ὯΑ μὲν αἱ 

Σειρῆνες ἐπῆδον σῷ ᾿Οδυσσεῖ, 7 ἤκουσας. Ὁμήρου, Ι ὧν ἐστιν 

ἀργὴ ϑοϊάδε φῇξ' 

Δεῦρ᾽ ἄγε δὴ πολύαιν᾽ ᾿Οδυσεῦ, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν. 

Ταύτην οὖν, ἔφη, τὴν ἐπῳδῆν, ὦ Σώκρατες; καὶ Τοῖς ἄλλοις 
ἀνθρώποις αἱ “Σειρῆνες, ἐπαδουσαι κατεῖχον, ὥστε μῆ ἀπιέ- 

ναι ἀπ᾿ αὐτῶν τοὺς Ἂἐπῳσθέντας . Οὐκ’ ἀλλὰ τοῖς ἐπ᾽ 

ἀρετῇ Φιλοτιμμουμμένοις οὕτως ἐπῇδον. Σχεδόν χι λέγεις 

τοιαῦτα χρῆναι ἑκάστῳ ἐπάδειν, οἷα μὴ δι γομμεῖ ἀκούων 

τὸν ἐπαινοῦντα κατωγελώντα λέγειν. οὕτω μὸν γὰρ “ἐχθίων 

τ᾽ ἂν εἴη, καὶ ἀπελαύνοι τοὺς ἀνθρώπους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, εἰ 

σὸν εἰδότα ὅτι μικρὸς σε καὶ αἰσχρὸς καὶ ἀσθενής 8 ἔστιν, 

ἐπαινοίη λέγων, ὅτι καλός τε καὶ μέγας καὶ ἰσχυρός ἐστιν. 

ἼΑλλας δέ τινας οἶσθα ἐπῳδάς ; Οὐκ: ἀλλ᾽ ἤκουσα μὲν; 
“ “ εἿ ᾽ 7] [ἱ} Ἅ 7] ρ“᾿ ΄ 2 φ 

ΟΤι Περικλῆς πολλὰς Ῥεπίστατο, ἂς ἐπδων τή πόλει ἐποίει 
Ψ.-- Ἃ -“ « 7 

αυτήν Φιλειν αὔυτον. 
͵ὔ " ε} 

πολιν φιλεῖν αὐτὸν : 
Ε Χ 5. 

Ψαὰς τι ἀγαθὸν αὐτῆ. 

Ρτεάδτη νοπάθηαι οὲ ἀἰϑε υθηαὶ ; ἀοίηα 
οἰΐϑτη βοχιθηίία δἷΐ ὥσπερ δοῦλον ἸδοίΙ ΟΠ Θ τα 
οἱ ἔχθροὶ βγτηᾶῦθ, ααοηϊδτη Ὠοβίθς σαρίϊνὶ 
ἴῃ βουνιτπΐρη ἔρσθ νϑπάθρθαπίισ. Θυς 
αυϊάφτῃ γαίίομθϑ ΠῸ]] πὰ δα δηϊγηττα τηθιιτη 
ΠΟΙ ον ΘΠ τ νἱτὰ Βαροθηΐῖ : ψογυπι ἐγ- 
ὀροὺς ἀἴναΥ505 6558 ἃ πολεμοίοις Υθοία τηοηιῖΐ 
ἵν εἰβκο. 

Ὦ γίγνονται ταῦτα πάσχοντες] Ἠροίθ 
δατηοηιε ὙΥ εἴβίκθ ἄθθοσθ 6556 οἱ σάσχον- 
φεςν δῦ γίγνοιντο 6556 50. ΘΠ τη. 

᾿ οἷς ἄν] Τυπεῖπα οἐ Ῥαγῖϑ5, οὕς ἄν. ἀοίη- 
ἀ6 5 βούλονται εεὲ ἴῃ ἘΠΔΔ4. ργ. αυοά νἱ- 
(ἴατη οοτγοχὶς (δϑίαὶ]. 
ΚΑ μὲν αἱ Σειρῆνες ἐπῇδον] Οοπῃῇ. 566. 

51. Τρουτα μυηῆς Ηοτλοῦῖ ἄς δ γθηΐβ 
(ροίζιι5 ϑ'γθηῖθι5) νογῦς Οἷο. 1)6 ΕἸπ, Ν. 
18, υδ] ΒΙγθηθ πη οαηίμτη Δ᾽ ΠΟΥ ἱπίοργρυο- 
ταῖαν, αυάτα ϑοογαίοβ ῃ..]. Μ|ιμὶ φιϊάθην 
Ἡοτηοτιι Ἰυυ)ιιϑηιοαὶ φιϊάάαηιν υἱαϊ856 υἱάο- 
ἔμεν ἐπ ἴϊ5, ψιια εὐ δίγοτιην σαν έϊδιι8 “ητεο- 

γί. ΟΝέηιιο στην υοσαην βμαυϊίαίο υἱάθτι- 
τιν αὐ πουΐήέαία φμαάαπι οἰ υαγίδίαΐο οατ- 

Μ 

"“᾿ Ν ἴω 2 7’ Ἁ 

Θεμιστοκλῆς δὲ πῶς ἐποίησε τῆν 

Μὰ Δι᾿ οὐκ ἐπάδων, ἀλλὼ “περιά-- 
-Ὁ ἰοΥ 7ὔ 

Δοκεῖς μοι λέγειν, ὦ Σώκρατες», ὡς: 

ἑαγιὶ γουοσαῦγ 605 5οἰϊέκθ, ψιῖὶ ρμγαίεγυεΠο- 
δαγέμν; 86 φιιῖῖα γημίέα 86. δοῖγθ ργοϊέε- 
δαρ έν, μὲ ἠοηυΐγιο5ς αὐ δωγίην δασα αἰΐς- 

οογ αὶ οσμρίαϊέαϊ 6 ααἀΠεγοβοογοηί. ϑιθα 5ο]θπέ 
Ῥοδίαγατα νϑῖθα βου! ρίουθϑ 5ϑο 55: Π6 510 
δΔοσοιητηοάδία ᾿πϑταϊο, 17. 

1 ὧν ἐστὶν ἀρχὴ] Ηδς οσηηΐα τιηᾶ οἰτη 
νοῖϑ Η ΟΠΊΘ οΟ Οαγ85. μ. 184. ἃ Ἀϊτοτγα- 
ἴογθ αἰΐψιαο ἢοπ ΧΟΠορμομΐα δαβουρία 
ν᾽ ἀθραηίουν Ὑδ]οκοπατῖο. 

τη ἐπσᾳσθέντας) 1ἴὰ οὐτὰ ΒΒ ΘΒβα ΟΠ 6 
δίθρῃ. Ν υἱραίατη δηίθα ἐνσαινεθέντας 6}115 
δ᾽ οβϑουηᾶ 6558 ν᾽ ἀθίῃυ, 

Ὠ νομιεῖ  Φυπηϊηα νόμιῆς, Ῥαγϊδίητιβ 1 ΠῈΣ 
ἴγαι ἘΠ, γοῤ(ιεῖς. 

ο ἐχθίων) 5586. ΡῖῸ ἐχόρὸς μᾶλλον εἴη 
τηοη ὙΥ οἸ5 ΚΟ. 

Ρ ἐπίστατο) Τί οσυπὶ Βτοάφο νιυ]σαίιτα 
ἐσίσταιτο ῬΤΟΡΊΟΥ 5Θ4ΈΘΠ5 ἐσ'οίει ΟΟΥΤΘΧΙ. 

4 περιάψας) Ἰλϊοιουοτα Ἰορίδπη 6 Τὸ 
νοῃεῆςα ἀμοίατη, δ η 0. δτοιι!οίι δι 
δἰαυϊα, συοά αβοϊηδηα ] νῖπι Πα υο Ρυΐα- 
Υ, ΔΡΡΙ!Ισαΐυσ γ6] ἀρροπάϊιασ, αἰιοὰ περίν 

1] 

12 

19 

ι4 
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εἰ μέλλοιμεν ἀγαθόν τινα κτήσεσθαι φίλον, αὐτοὺς ἡμᾶς 
ἀγαθοὺς δεῖ γενέσθαι (δ "λέγειν, σε καὶ πράττειν). Σὺ δὲ 
ᾧου, ἔφη ὃ Σωκράτης, οἷν οἷόν τ' εἰναι πονηρὸν ὄντα χρηστοὺς 

ι5 Φίλάω κτήσασθαι : δι Ἑώρων γὰρ, ἐφη ὁ Κριτόβξουλος, 

“ ῥήτοράς Τε φαύλους ἀγαθοῖς δημηγόροις φίλους ὄντας. 

καὶ στρατηγεῖν οὐχ, ἱκανοὺς πάνυ στρατηγιποῖς ἀνδράσιν 

16 ἑταίρους. ᾿Αρ᾽ οὖν, ἔφη. καὶ, περὶ οὗ διωλεγόμεθα, οἶσθά 
φινὰς»9 οἵ ἀνωφελεῖς ὄντες ὠφελίμους δύνανται φίλους ποιεῖσ- 

θαι; Μὰ Δί᾽, οὐ δητ᾽, ἔφη. ἀλλ᾽ εἰ ἀδύνατόν ἔστι, πονη- 

ρὸν ὀντὰ καλοὺς καγαθοὺς “ φίλους κτήσασθαι, ἐκεῖνο ἤδη 

4 λέγε βίοι; εἰ ἔστιν, αὐτὸν καλὸν κγαθὸν γενόμενον, εξ 

Ἰ ἑτοίμου φοῖς καλοῖς καγοωθοῖς φίλον ενω. 'Ἦ ταράττει 

σεν» ὦ Κριτόδουλε, ὁ ὅτι πολλάκις ἄνδρας. καὶ καλὰ πράττον- 

τας καὶ τῶν αἰσχρῶν ἀπεχομένους ὁρῷς. ἀντὶ τοῦ φίλους 

εἶναι; στασιάζοντας ἀλλήλοις, καὶ χαλεπώτερον χρωμένους. 

18 τῶν μηδενὸς ἀξίων ἀνθρώπων : Καὶ οὐ μόνον γ᾽: ἔφη ὃ 
Κριτόβουλος, οἱ ἰδιῶται τοῦτο ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ πόλεις 

αἱ σῶν τε καλῶν μάλιστα ἐπιμελούμεναι; καὶ τὰ αἰσχρὰ 

ἥκιστα προσιέρυεναι, πολλάκις ὃ πολεμικὼς ἔχουσι πρὸς 

19 ἀλλήλας. Α λογιζόμενος, πάνυ ὠθύμως ἔ ἔχω πρὸς σὴν τῶν 
φίλων κτῆσιν" ᾿ οὔτε γὰρ φοὺς πονηροὺς ὁρῶ φίλους ἀλλή- 

μόν δυναμένους εἶ εἰναι" πῶς γὰρ ἂν ἢ ἀχἄριστοι ἢ ἀμελεῖς 

ἢ πλεονέχται ἢ ἢ ἄπιστοι ἢ ἀκρατεῖς ἄνθρωποι δύναιντο Φίλοι 

ἀπσὸν οἱ σερίαμμα νοσαίγ, θ6η6 δηϊηηδά- 
νογ Εγηοϑίϊ. 

8 λέγειν --- σράττειν)] Ητϑο νοῦρα ροβ- 
βϑ[ου 5 ΘΙ] ΘΙῺ8 6556 οσγοσίθ νἱαϊς ΒΟ 2. 
Τυγρατγιιηΐ ἴῃ ἢ, 1, Ἑαἰΐογοβ, ααΐ Ῥτδοίοσ 
Εαά4. ργ. διιοίογ δΐθπλ καλὰ ροβὲ λέγειν σε 
ἱπου]οαγαηΐ, 40 πἰ ἢ] ἱπορείιβ οϑὶ μος χυὶ- 
ἄδιη ἴῃ Ιοοο, Νφβο Βεββδυῖο καλὰ τϑάαϊ- 
ἄϊε, ΟΥἸΪϑΕ οἰΐατη Ῥαγίβ. 1. 41 ἀοϊηάθ 
πράττειν εὖ ἀαῖ. 

Ὀ Ἑώρων γὰρ] 1πι0]]Προ δηΐθ ἤθϑο ὥμην 
οἷόν τε εἶναι. 

ς ῥήτορας --- δημηγόροις Ῥήσορες Ὦ, ]. 
Πάργα βυπς αὶ δημηγόροι. Ια. Τηἀ. ν- 
ἹῬήσορες. Δημηγόροι καὶ ῥήτορες οἷς. Τοοῃ- 

Ζαησαπίυῦ (ἈΠΟ ΌΆΠῚ ΒΥ ΠΟΉΥΤΗΔ 80. “Ἐ]ἴδη. 
νὰν Ηἴβε. ἰχ. 19, ἢ, 

ἃ φίλους κτήσασθαι! ῬΡΑΥΪ5. κεκτῆσθαι 
Παρθί, 

ὁ λέγε μοι} «Ὀπεέῖπᾶ μέλλω, ὑηᾶθ οῇξδο- 
τὰ τη μέλε οχϑίδι ἴῃ τηδυρίηθ δέρῃ. 48 Πὶ 
Ἰοοϊίομθπι τὸ ΘΧΘῸ 5 ΠΟΥ αὶ δὲ τ Θ ἰοσοπὶ 
γτοσορῖς βοΒ Ζ. 

Υ ἢ τα ἄτας] Τί οὔπὶ Βοββαυίοπο 
ΞΊΘΡΗ, ἀά. ργ. οἱ Ῥαγίβ, σιοὰ αιὸ 
νοδιοδῶ, οχρ]ϊοαὶ Ῥανῖβ. Τιθοσ. 1. Ὁ] 
εβῇ οἶδα, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὃ σαράτσει σε Κρι- 
σόξουλε. 

δ πολεμικῶς] ΕὙΠοΒδίο πολεμίως 5οΥθ6η- 
ἄμυπι νἱἀθθαίαγ ΡγΟΡδηΐθ Ζουπῖο, Μοδτγὶς 
οΧ Πΐκ ᾿Απομνημονευμάσων 1ἰθτῖβ νοσαθ] πὶ 
ἰδελέχόρως ΔΡροδιέ, υοά δεῖς Ιοσο θθπ6 
σοπνυθηϊξ, τη 5416 αυδπι Δἰίουῖ {17| ν. 9, 
λυσίοο, Ἐγπαβίο. 

ἢ οὔτε γὰρ] ΗΪπάοθυτρ, οὐδὲ τηδ] ἐρδξ, 
φιΐα βοοῖ, 90, βϑαιυϊτυν οὐδ᾽ ἄν σοῖς χρησ- 
σοῖς. 

Ϊ πάντως 116 ΕἘΠ4, ΡΥ. οἱ Ῥατῖβ. σιάν- 
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ψενέσθαι; Οἱἁ μὲν οὖν πονηροὶ ἷ' πάντως ἔμοι γε δοκοῦσιν 40 
ἀλλήλοις ἐχθροὶ μᾶλλον ἢ φίλοι πεφυκέναι. ᾿Αλλὰ μῆν, 
ὥσπερ σὺ λέγεις, οὐδ᾽ ἂν τοῖς. χρηστοῖς οἱ πονηροί ποτε 

συναρμόσειαν, εἰς φιλίαν" πῶς γὰρ οἱ τὰ πονηρὰ ποιοῦντες 

τοῖς τὼ τοιαῦτω μισοῦσι φίλοι γένοιντ᾽ ἀν: Τὰ δὲ δὴ καὶ 
οἱ ἀρετὴν ἀσκοῦντες στασιάξουσί Τε περὶ σοῦ νῖν ἐν 

ταῖς πόλεσι; καὶ φθονοῦντες ὃ εαυτοῖς μισοῦσιν "ἀλλήλους, 

τίνος ἔτι Φίλοι ἔσονται» καὶ ἐν τίσιν ἀνθρώποις εὔνοια καὶ 
πίστις ἔσται: ᾿Αλλ ξ ἔχει μὲν, ἐφή ὃ Σωκράτης, Ι ποικίλως 21 

το: ταῦτα; ὦ Κριτόξουλε. φύσει γὰρ ἔχουσιν οἱ ἄνθρωποι 

τὰ μὲν. φιλικά: ἴ δέονσαι γὰρ ἀλλήλων, καὶ ἐλεοῦσι; καὶ 

συνεργοῦντες ὠφελοῦσι; καὶ τοῦτο συνιέντες χάριν ἔχουσιν 

ἀλλήλοις" τὰ δὲ πολεμικᾶ" Ἀγ τε γὰρ αὐτὰ καλὰ καὶ 

ἥδεα γορυίζοντες, ὑπὲρ φούτων μάχονται, καὶ διχογνωμο- 

γοῦντες ἐναντιοῦνται. πολεμυιπὸν δὲ καὶ ἔρις καὶ ὀργή" καὶ 

: δυσμενὸς μὲν ἣ τοῦ πλεονεκτεῖν ἔρως, μισητὸν δὲ ὁ φθόνος. 

᾿Αλλ᾽ ὅμως διὼ τούτων πάντων ἡ φιλία διαδυομιένη συνᾶπτει 22 

τοὺς καλούς τε πῳγαθούς. διὰ γὰρ σὴν ἀρετὴν αἱροῦνται 

μὲν ἄνευ πόνου τὰ μέτρια κεκτῆσθαι μᾶλλον, ἢ διὰ πολέμου 

πάντων κυριεύειν" καὶ δύνανται πεινώντες καὶ διψώντες ἀλύ-: 

πως σίτου καὶ Ῥ ποτοῦ κοινωνεῖν, καὶ τοῖς σῶν ὡραίων ἀφρο- 

δισίοις ἡ ἡδόμενοι " καρτερεῖν, ὥστε μὴ χύνννὴν; δ οὺς μὴ 
Ν Ν ΓᾺ 2 ἕ 

προσήκει" Δύνανται δὲ καὶ χρημάτων ουὅ μιονον-. σοῦ πλεονεκ- 28 

σες ϑίορἢ. οἱ μὲν γὰρ πονηροὶ πάντως ῬΑΥ]5. 
1. ἀαι; ἔοτίε οἱ μὲν ἄρα νο]ῖ, 

Κ ἀλλήλου; ἘλΔά. ῬΙ. ἄαπι ἀλλήλοις. 

Η ποικίλως πὼς} ΕἸογεηείπυβ (Ὁ. σοικί- 
λως περὶ ἀαί, 

ΤῊ δέοντα, γὰρ] ΕἸΟΥΟΠΕΠΙ Α. Β. ουπὶ 
Ῥατῖβ. 111. ἀδηΐ δέονταί τε γάρ. 

Π τά σε γὰρ αὐτὰ καλὰ -- νομίξοντες} 
Τί Οἷς. Τὸ Απηϊοῖξ. 10. ἐοϑίαίυγ, αἰγίηιϊ 
ἱπιίογάιην ἈΤΩΟΥῸ5. οογιίογηίΐοτια υεἱ πτοία 
σογιαϊϊϊοτιῖα, υεἱ σοτπηιπιοαάὶ αἰΐοιι7ιι5, φιοά 
ἴάσηι αὐϊἱρίβοὶ μΐογιο ποτὶ ροδ5ϊ:. ΟὐδίτιοΥ 
δὶς Πυτηδηδγατζα τη ϊ οἰ ΕἸ Αυ γα οαιι885 ΘΟΠῚ- 
τηθτπογδηΐυσ, ῬῬυίτηδ, δ᾽ υϑάθγη σοτητηοαϊ 
οομίεῃίίο, Ηδῃο 5ἰσηϊβοαηΐ νοῦρα σά τε 
γὰς --- ἰναντιοῦνται, αυρὰ8 ορροπυπίατ εα, 
ηυα ἷπ βθοξ, 864. αϊοία βιιηΐ διὰ γὰρ τὴν 
ἀριτὴν ὑυδῆή6 δὰ ἤποιη βροιοηΐθ, ΑἰἸίοσα 
εαυ58, ἀἰδοογτάΐα δίημο ἵγα; (ογα, δνδυῖία; 

φυδγία, ᾿ηνι ἴα. Η566 51Π01}}15 Γθϑροπάθπί 
51 ρ11]28 ΒΘ 6 Ώ11 85 ΒΘΟΙΟΠΙ5 25. 5. 

Ο δυσμενὲς] [ἃ οὐτὰ Ψυμπίίπα ῬΡΑΥΪ8, 
Ἑοογρία οββίαπα, ἰροῦ 1,6 ἀθπβ15. οἔ 
Μαῖς. 11. Ψυϊσο ογαΐ δηΐθ Ζαιπίμπι 
δυσμενής. Βοαιοης μισησὸν εδῇ 6χΧ ῬαΙΐ5. 
Ἔχο. οββ. οἱ 1 οἰάθῃϑὶ ΠΡΥῸ δαβοϊζυϊα 
ΡῬΙῸ μισητός: ΠΌΠΗΚΟΙΪῸΒ ἰαἸηΘῃ μισητικὸν 
τη δ] οθαΐ. 1η αῖϊς. 1. οϑί ἡδὺς μὲν ἐστὶν 
ὃ σοῦ σλ. ἔρως. 

Ρ ποτοῦ] ϑ8ῖς ΕἘπά, ργ. Ῥασὶβ. ὑγῸ σπό- 
σου. 

4 ἡδόμενοι] 114 Μαίϊο. 1. ἡλωμένοι ῬΡΑΥΪϑ, 

ἸΡοΥ Βτοάςιὶ, 1 οἱ ἀρηβὶβ οὐ ἘΠογοπίϊηι5 (ΟῚ 
ἠλωμένοι  απιῖπα, ἑλόμενοι ΑἸΑἴη8, ἑλκόμε- 
νοι ΕΣ χοογρία Ψορϑίαπα, ἡλόμενοι ΕἸογοηί. 

ΤΥ καρτερεῖν] Τα οὐτὰ υπεῖπα, Ψαιίς, 1. 
εἱ ΕἸογοπί. (Οὐ. βουρϑὶ ρτὸ ἐγκάρτ. 
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τεῖν ἀπεχόμενοι, ὅ νομνίρνως κοινωνεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐπαρκεῖν 
ἀλλήλοις" δύνανται δὲ καὶ ὃ τὴν ἔριν οὐ μόνον ἀλύπως ἀλλὰ 

καὶ συμφερόντως ἀλλήλοις διατίθεσθαι, καὶ τὴν ὀργὴν 

κωλύειν εἰς τὸ μεταμελησόμενον προϊέναι. τὸν δὲ φθόνον 
παντάπασιν ἀφαιροῦσι, τὰ μὲν ἑαυτῶν ἀγαθὰ σοῖς Φίλοις 

οἰκεῖο “παρέχοντες; τὰ δὲ τῶν φίλων ἑαυτῶν νομίζοντες. 

ως οὖν οὐκ εἰκὸς τοὺς καλούς τε κἀγαθοὺς καὶ τῶν πολι- 

τικῶν φιμιῶν μὴ μόνον ἀδλαδεῖς ἀλλὰ καὶ ὠφελίμους ἀλλή- 

λοις κοινωνοὺς εἶναι; ̓ οἱ μὸν γὰρ ἐπιθυμοῦντες εν ταῖς πόλεσι 

τιμᾶσθαί τε καὶ ἄρχειν, ἵγα ἐξουσίαν ἢ ἔχωσι χρήματά τε 

κλέπτειν καὶ ἀνθρώπους βιάζῳόαι καὶ ἡδυπαθεῖν, ἀδικοί τε 

καὶ πονηροὶ ἂν εἰεν καὶ ἀδύνατοι “ἄλλῳ συναρμόσαι" εἰ δέ 

σις ἔν πόλει τιμᾶσθαι “ιουλόμινος, ὅπως αὐτός τε μὴ 

ὠδικῆται, καὶ τοῖς φίλοις “ τὰ δίκαια βοηθεῖν δύνηται. καὶ 

ἄρξας ἀγαθόν φι ποιεῖν τὴν πατρίδα πειρᾶται» διὰ τί ὁ 

φοιοῦτος ἄλλῳ τοιούτῳ οὐκ ἂν δύναιτο συναρμόσαι ; πότερον 

τοὺς φίλους ὠφελεῖν μετὰ τῶν κωλῶν κᾷγαθων ἧττον δυνήσε- 

φαι: ἢ τὴν πόλιν εὐεργετεῖν ἀδυνατώτερος ἔ 6σεα!" καλούς τε 

κἀγαθοὺς ἔχων συνεργούς κ᾿ ̓ Αλλὰ καὶ ἐν τοῖς γυμνικοῖς 

ὠγώσι ἦ δῆλόν ὁ ἐστιν», ὅτι, εἰ ἐξῆν φοῖς πρατίστοις 8 συνθερμιε- 

γους ἐπὶ τοὺς χείξους ἰέναι: πᾶντας ἂν τοὺς ὠγῶνας οὗτοι 

ἐνίκων», καὶ πάντα τὰ ἀθλα. οὗτοι ἐλάμθανον. "Ἐπεὶ οὖν 

ἐκεῖ μὲν οὐκ ἐῶσι τοῦτο ποιεῖν, ἐν δὲ τοῖς πολιτικοῖς» ἐν οἷς 

οἱ κωλοὶ κὠγαθοὶ κρατιστεύουσιν, οὐδεὶς κωλύει, μυεθ᾽ οὗ ὧν 

5 οὗς μὴ προσήκει] Νοβίου ἴῃ ἩθΓΟΠΟ, 
. 86. φὸ δὲ ἀκέντων παιδικῶν ἀπολαύειν, 

λεηλασίᾳ ἔμοι γε δοκεῖ ἐοικέναι μᾶλλον ἢ 
ἀφροδισίοις. ἀ΄θτη Ἰοσιπ τ βϑροχῖς ΒΡ] ξατ- 
οδτ5 ἴῃ Ατηδΐουο Ρ. 8. οἀ, Ἡπίίοη : ἡ δὲ 
ἀπὸ τῶν ἀῤῥένων ἀκόντων μὲν καὶ μετὰ βίας 
λεγομένη λεηλασία, οἷο. 

ἃ νομίμως Οὐτὰ (αϑίδ!οπθ πος πυδτη 
ν] σαῖι πὶ νορείρεων τηδ]ιῖ : πος νοῖο Ηϊη- 
ἀΔοθυγρῖο ἄποθ ᾿πἰουργοίδίασ Ζριπρ ἔδοι]- 
[αἴο5 τϑοῖθ ῥᾶγίαβ, θοπα ἃ 4 ἶθιι5 ἀροϑβὲ 
Τη)αιπεῖεῖα, ἘΠάνναταβ φοηίοίεθϑι: χεημά- 
σων οὐ μόνον γομείμεων αὐταρκεῖν, σοῦ σλεονεκ- 

σεῖν ἀπεχόμενοι, ἀλλὰ καὶ κοινωνεῖν ἀλλήλοις. 

Ὑ  εἶρκο : δύναντα, δὲ καὶ οὐ μόνον σοῦ -ἂν 

ἀλλὰ καὶ τοῦ τῶν ναμίμων (οτηἶβϑο χοημά- 
των) κοινωνεῖν ἀπεχόμενοι, ἐπ΄. ἀλλ. 

Ὁ τὴν ἔριν ---- δια τίθεσθα ἢ Το πὶ ᾿ηίοτ- 
Ῥτϑίδιαγ Ἰθάοχ Ἐτηθβεπιβ, ϑρα δια τίδεσ- 
θα, Ἠᾶτο 5 σηὶ βοατ! ποτα δὲ Τα βϑίτηθ δὰξ 
ΠΌΠαΌΔτΩ Πδθιΐς : ΡοΙΐι5 ἱπίθγρυθίου αἶο- 
τἰοηθτα τξ ἀγῶνα δια τιθένα:, σοΥΛΑΤΙ τηο- 
ΑοΥΑΓΙ. 

ς ἄλλῳ] Ἐδναγάβ ἄλλῳ σῳ τηδ]οθαὶ 
βου ρίιΓη. 

ἃ βουλόμενος [πί6] Προ ἐστι: ἀρίποθρβ 
αὐτός τι ἘΞΑ. ρΡγ. ἀαθδηί, 

6 φσὰ δίκαια] Τπ|6 Πρ κατὰ σ. ὃ. 
νὴ δῆλον] ΕΔά, ΡΓ. οἱ Ῥατῖβ. δῆλος Πα- 

Ῥεπέ. 
δ συνθεμένους) Τλοοθαξ οἰἶδπη συνόεμένοις 

ἄϊοσοστο; ποὺ ὑθῖοὸ ΝΟΠΟΡΒΟΠ οᾶϑὶι ἔργο 
ΒΟΤΏΡΘΥ ἴῃ 5[ ΠῊ]]}1 ν ΘΥ ΒΟΥ ΙΩ βΕγοἔ Τα αἰ ΓῸΓ, 

ἢ ᾿Επεὶ οὖν ἐκεῖ μὲν] Φυαπίμηα ἐσεὶ μὲν 



ΓΒΕ ἢ. ΟΑΡ, ΥἹ. 98 

. ἢ ᾽7ὔ "Ὁ -“ “ 9 "»“ 

"Ἕ βούληται, σὴν πόλιν εὐεργετεῖν' πὼς οὔν ουὅ λυσιτελεῖ 

ἱ φοὺς βελτίστους φίλους κτησάμενον πολιτεύεσθαι; φούτοις 

κοινωνοῖς καὶ συνεργοῖς τῶν πράξεων μᾶλλον ῇ ἀνταγωνισταῖς 

χρώμενον ; ξ ᾿Αλλὰ μῆν κακεῖνο δῆλον, ὅ οΤί. κἂν πολεμῇ σις 27 

συνὶ, συμμάχων ̓  δνήδύξεαι; καὶ τούτων πλειόνων, ἐὰν καλοῖς 
καγαθοῖς ἀντιτάττηται. καὶ μῆν οἱ συμμαχ εἶν ἐθέλοντες εὖ 

ποιητέοι, ἵνα ϑέλωσι προθυμιεἴσθαι. πολὺ δὲ  ρεῖττον σοὺς 

βελτίστους. ἐλάττονας εὖ ποιεῖν, ἢ τοὺς χείρονας, πλείονας 

ὀντας" οἱ γὰρ πονηροὶ πολὺ πλειόνων 

δέονται. 

ἱ εὐεργεσιῶν ἢ ἥ οἱ ἱ χρηστοὶ 

᾿Αλλὰ “αῤῥῶν, ἔφη; ὼ ὦ Κριτύβουλε, πειρώ ἀγαθὸς 48 
γίγνεσθαι. καὶ τοιοῦτος γιγνόμενος, ηρῶν ἐπιχείρει τοὺς κα- 

΄, ᾽ ΄ [7 ᾽ Ἷ ᾽7ὔ 3 Ἁ -" 3 

Ἀγ 6 {ε κωγαθούς. ἴσως δ᾽ ἄν τί σοι κῶώγω σϑλλιρββαῦ εἰς 

τὴν σῶν καλῶν τε κογοιθῶν “ρων ἔχοιμι, διὰ τὸ τ ἐρωτικὸς 

εἴναι. δεινῶς γὰρ, ὧν ἂν ἐπιθυμήσω ἀνθρώπων, ὅλος ὥρμημαι 
ἐπὶ τὸ Φιλῶν τε αὐτοὺς Ὁ ἀντιφιλεῖσθαι ὑπ᾿ αὐτῶν, καὶ ποθῶν 

ἀντιποθείσθοαι. καὶ ἐπιθυμῶν ξυνεῖναι καὶ ἀντεπιθυμυεῖσθαι 
τῆς ξυνουσίας. Ὅρω δὲ καὶ σοὶ τούτων δεῆσον, ὅταν ἐπιθυ- 29 
μήσῃς φιλίαν πρὸς τινὰς ποιεῖσθαι. Μ) σὺ οὖν ὠποκρύπτου 

με, οἷς ἂν βούλοιο φίλος γενέσθαι" διὰ γὰρ φὸ ἐπιμελεῖσθαι 

τοῦ ὠρέσαι σῷ ὠρέσκοντί Σ ἐδριν οὐκ ἀπείρως οἰμναι ἔχειν 

Καὶ ὁ Κριτόβουλος ἐφη: Καὶ μῆν; ὦ Σω- 830 )ήραν εἰνθρώπων. 

“ πρὸς 

7 ΕῚ Ἀ ἴω 7 7] 3 ΄- ᾽ 

πρῶτες», τουτῶν ἐγὼ τῶν μαθημάτων παλοΐι ἐπιθυμνώ, αλλως 
ἈΝ ἂν 9 ͵7 φ »  ἯὯΣ 7 ΕῚ ἈΝ Ἁ ᾽ Ἁ 

σε καὶ εἰ ἐξαρκέσει μοι ἡ αυτή ἐπιστηρνῆ ἐπὶ τους Ρ ἀγαθοὺς 
Ἁ Ἁ γ,. 9 Ἁ Ἁ Ν Ν 7 

τὰς ψυχὰς καὶ ἐπὶ τοὺς καλοὺς τὰ σώματα. 

ΘΙ Ι τἷ5 Ογηΐβϑὶβ μαροὲ ; δὰ σολιτικοῖς Ἰηῖ6}- 
Ἰσο ἀγῶσι. 

ἱ σοὺς βελτίστους] ἴὔϑυπι Ἰοααθηαὶ τὸν 
Δΐ6 σσὺς ᾿ΠΘΟΥΘΗΘ. ΠῚ) ροβίυϊατο ΖΘ,ηΪΟ 
Ρυΐαηΐξί ΟῚ Δβϑθητοῦ, προ ὙΥ οἰϑκῖίο δηΐθ 
σούτοις κοινωνοῖς 5411 χαὶ ᾿πβουθηάιτα 

[79:0 1 ἢ 
Κ δεήσεται. ἘΠ44. ργ. δέηται, Ῥαγ]5. δεῖ- 

ται; υοά οἰαπι τηαγροὸ (αβία]. ἀδΐ. 56- 
αυρη5 ἐὰν {ππέπηᾶ οτηἹϑῖῖ, ῃῖης (ὑδϑίδ!ο τη 
ΤῊΔΥΡΊΠΘ ὅσον ΒῈΡΡΙον], οἱ ἴῃ ἰοχία ἀντιτάς- 
τεέται ῬΟΒ1}, 

] εὐεργεσιῶν) Τὰ νυ]σαίατα εὐεργετῶν 
φουτοχῖς Εὐγηθϑίῖ ; δοπο οἰΐ8 νους φεϊαμ 
Βοβϑατίοη. 

Τη ἐρωτικὸς εἵἶνα ἢ (οηξ, Ρ]αίϊοηϊϑ ϑυ τα - 

Ροβίωτη Ὁ, 5, οἱ Νοβίγὶ βϑγτηρ. 111. 10. 

ἢ ἀντιποϑεῖσθαι)] Μαῖα. 1. καὶ ἀντισ. 
ἀαδί, ὉΠ ἀρίηοορβ καὶ ἀνσιεσιθυμεῖσθαι φεῖ, 
ὉΔῚ σορι]άατα βαπἀεπίθ 1, θοηοϊανῖο ἀθ]ονὶς 
ἘΣΥΠοϑίῖ, βϑο τϑῖ ΖραπΠθ. 

Ο πρὸς ϑήραν ἀνθρώπων) Ηδηο 5οτϊρία- 
τα ῬδΥΐ5. ΨπΠπὸ ἔχειν ϑηρᾷν ἀνϑρώσων, 
ΑἸάϊπο ἔχειν ϑηρᾷν ἀνθρώπου, οὐ Βίθρῃδηϊῖ 

ἔχειν ϑηρᾷν ἀνθρώπους Ῥγεῖα!ς ΒΒ οἵ 
Ζουπηθ. 

Ῥ ἀγαϑοὺ: τὰς ψυχὰς --α καλοὺς σὰ σώ- 

ματα. ““Ηϊς Ἰοοιι5 ρογίίηρὺ δα 1πέ|6]]1- 
δοπάσγη, 401 ργορυῖο ἔπους καλοκεἐγαϑ)ὸς 
αριιὰ τγϑοοβ, ἀγαθός σε Ροτίίηοσο ἔργ αὐ 
ατυϊηιὶ υἱτίιί 68, οὐ καλὸς αὐ 4ΟΥῬΡοτί5 : Οοηξ, 
5θοῖ, 5995, ἘΦ Ῥγϑοῖαγο σὴν ὥραν σώματος 
Ζϑπο Ρτοπιποίανϊῃ ἄνϑος εἶναι ἀρετῆς μελ- 
λούσηςνγ καὶ οἱονεὶ σιφοοίμοιον κάλλους ὡραιοχέ- 

Καὶ ὁ Σω- 81 
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κράτης ἔφη" ᾿Αλλ', ὦ Κριτόβουλε, οὐκ " ἔνεστιν ἐν τῇ ἐμῆ 

ἐπιστήμη σὸ τὰς χεῖρας προσφέροντα ποιεῖν ὑπομένειν τοὺς 

μὡλούρ, " πέπυσμαι δὲ καὶ ἀπὸ ὃ τῆς Σεύλλης διὰ τοῦτο 

“ φεύγειν φοὺς ἀνθρώπους, ὁ ὅτι τὰς χεῖρας αὐτοῖς προσέφερε: 

τὰς δέ γε Σειρῆνας, δ᾽ ὕχ4] τὰς χεῖρας οὐδενὶ προσέφερον, ἀλλὰ 

πᾶσι πόρρωθεν ἐπῆδον; πάντας φασὶν ὑπομένειν, καὶ ἀκούον- 

88 τὰς αὐτῶν κηλεῖσνγαι. Καὶ ὁ , Κριτόβουλος ἔφη: Ὥς οὐ 

ν προσοίσοντος τὰς χεῖρας, εἴ, τι ἔχεις ἀγαθὸν εἰς Φίλων κτῆ- 

σιν», δίδασκε. Οὐδὲ τὸ στόμα οὖν; ἔφη ὁ Σωκράτης, πρὸς τὸ 

' προσθήσεις; Θάρῥει» ἔφη ὁ Κριτόβουλος" οὐδὲ 

γὰρ δ τὸ στόμια προσοίσω οὐδενὶ, ἔ ἐὰν μὴ καλὸς ΄. Β Εὐθὺς, 

ἐφη; σύ ΨῈ» ω ἡ Κριτόβουλε, φοὐνωντίον τοῦ συμφέροντος εἴρη- 

κας. οἱ μὲν γὰρ καλοὶ τὼ τοιαῦτα οὐχ, ὑπομένουσιν" οἱ δὲ 

αἰσχροὶ καὶ ἥδεως προσίενται; γομυίζοντες διὰ τὴν ψυχὴν κα- 

88 λοὶ καλεῖσθαι. Καὶ ὁ Κριτόβουλος ἐφη" Ὥς τοὺς μὲν κα-᾿ 

λοὺς φιλήσοντός βῥᾶθι τοὺς δ᾽ ἀγαθοὺς καταφιλήσοντος, σαρ- 

βῶν δίδασκε τῶν φίλων τὰ )ηρατικά. Καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη" 

Ὅνταν οὖν, ὦ Κριτόβουλε, φίλος τινὶ ᾿' βούλῃ γενέσξγαι, ἐά-- 
σεις μὲ κατειπεῖν σου πρὸς αὐτὸν, ὅτι "ἀγασαί σε αὐτοῦ, 

καὶ ἐπι )υμεῖς φίλος αὐτοῦ εἰναι: Κατηγόρει,, ἔφη ὃ Κριτός- 

84. βουλος" οὐδένα γὰρ οἶδα μισοῦντα τοὺς ἐπαινοῦντας. ᾿Εὰν 

δέ σου προσκατηγορήσω, ἔφη: ὅτι διὰ σὸ ἄγασθαι αὐτοῦ καὶ 

εὐνοϊκῶς ἔχεις “τρὸς αὐτὸν, ὦρα μὴ διαβάλλεσθαι δόξεις ὑ ὑπ᾽ 

στόμα 

ἐμοῦ : 

εου, Ὠΐορ. 1αόγε. Ψις, Ζοη. 1... νἱ}.᾿ Τίὰ 
Ἡ ΪΠαΘΡαγρί5. ἱπροηΐοβο ααϊάθμῃ, 5θᾶ νο- 
ΥΘΟΥ τυ τοοίο : οὐθᾶο θηΐπὰ τἰγυτηαθο δά- 
Ἰθοῖίναμη. ἴῃ νοοῦθ καλοκάγαθὸς αὐ αγιϊηιὶ 
υἱγίιιίος ΒΟ  υτὴ Ρουπογρ, ἢ. 

ἃ ἔνεστιν] Ῥατίβ. 1, ἔσσιν ΠΔΌΘί» 
Ὀ πέσυσμαι ο΄ ουπῃ Ἐγποβίο, ΤΠ ουν]]- 

το δά ΟΠ γΟΏθτα Ρ. 700. οὐ  οἰβκῖο 
ῬΓΘΟΪΟΤΟ νυ] ραῖο πέπεισμαι ΡΓΟΡίοΙ ΒΘαΘῺΡ 
φασὶ, οἱ ἴπι Τα ]οβα πασγαιίοηθ 415. Ὁβῆτ- 
τηδίίοηὶ ἰοοσιι5. ογαΐ ὃ 

᾿ς τῆς , Σκύλλης] Φυπίμα τε Σκύλης, 

Ῥανΐβ. τῶν Σκύλης. Εαθυΐατα Βαϊο8 ἴπ 
Οἀγεβοῶ μ΄, 85, 5666. 

ἀ φεύγειν} Ψυϊραϊυτη ῬγΟΡίου σ' οσίφερε 
ταν ΟΥ̓ Τὰ ἴῃ φυγεῖν Ῥτορδηίο Βολμεζῖο. 
Ναης δβοηϊθηϊίαπι ἧρθθ τινὶ. Δ ]άοθο 

᾿᾿Αλλὰ καὶ αὐτῷ μοι, ἐφη; ἐγγίγνεται εὐνοιο,, πρὸς 

ΘὨΪΠῚ 5661, ὑσομένειν οἱ κηλεῖσϑαι ἡποΐατη 
γο δὶ ἐπῇδον. 

6 προσοίσοντος} ΤὨ1Ο]]ρ6 μοῦ, φαοά 56ο- 
τἴοη6 58. δἀάϊταμι Ἰοσ τ Γ, 

᾿ προσϑήσεις] Δ οἰβκο θεϊδυῃ "ἷς σροσοί- 
σεις βου] ρτατη τη] ουδί. 
ὃ σὸ στόμα] Νυϊρο βοαυθθδίυγσ πρὸς τὸ 

στόμα, 4 νοῖθα οὐτὰ Εἰ... Ῥαδυῖβίμδ, 
Βοροασίουρ οἱ οι ζίο οὐηἶβὶ, ΤΠ θοῃοϊανὶα- 
ῃᾶ οἱ ἄυσεο ϑίθρῃ, υἱἱ Ζρυπίαηα βϑο]ιβο- 
τυ ηΐ, 

ἢ Εὐθὺς} ΕΥποβίο αὖϑις σογτρομεῖ ποη 
νϑηϊ ἴῃ πηθηΐθι ϑοογδΐθιη ργεθοορία ἃτηϊ- 
οοτυτη 56] ροπάοσιπι οἱ ΟΠ Ϊ ΘΠ ἀογι τι 
ἀαπίοπι ἴῃ ΤΌρΟη5ο ΟΥΓΟΌᾺ] Δυγῖρουο 7ο0- 
οοβο, αυοά ἃ αἰδοῖ! πὰ δι ΔΙ θηλτὴ θὲ ῥτο- 
Ροβίῖο Οὐτοθι τσηϊηΐπιο ρχοβουυπη 6556 



ἘΞΒΕΝ Η Γ ἌΡ. ΥΙ. 905 

οὗς ἂν ὑπολάβω εὐνοϊκῶς ἔχειν πρὸς ἐμέ. Ταῦτα μὲν δὴ, 95 

ἐφη ὃ Σωκράτης, ἐξέσται μοι λέγειν περὶ σοῦ; πρὸς οὺς ἂν 

“βούλῃ φίλους ποιήσασθαι; ἐὰν δὲ βίοι ἐτι ἐξουσίαν δῶς λέ- 

ζέων περὶ σοῦ, ὅτι ἐπιμελῆς σε τῶν φίλων. Ὗ καὶ οὐδενὶ οὕτω 

χαίρεις ὡς φίλοις ἀγαθοῖς, καὶ ἐπί τε τοῖς καλοῖς ἔργοις σῶν 

φίλων ἀγάλλη οὐχ, ἧττον ῆ ἐπὶ ᾿ τοῖς ἑαυτοῦ, καὶ ἐπὶ τοῖς 

ἀγαθοῖς σῶν φίλων χαίρεις οὐδὲν ἣ ἤγσαον Ἶ ἐπὶ τοῖς ἑωυτοῦ, 

ὅπως τε ταῦτα γίγνηται τοῖς φίλοις, οὐκ ἀποκᾶἄρινεις βή ̓υγὴᾷ 

γώρνενος: καὶ ὅτι ἐγνωκᾶς; “ ἀνδρὺς ἀρετῆν εἰναι, νικῶν τοὺς 

μὲν φίλους εὖ ποιοῦντα, Ῥτοὺς δὲ ἐχθροὺς κακῶς" πάνυ ἂν 

οἰμμαί, σοι ἐπιτήδειον εἶναί ἰκν σύνθηρον σῶν ἀγαθῶν φίλων. ΠΕ; 

οὖν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ἐ ἐμοὶ τοῦτο λέγεις, ὥσπερ οὐκ 3 ἐπὶ 

σοὶ ὃν, ὁ τι ἂν βούλῃ, περὶ ἐμοῦ λέγειν Μὰ Δ΄, οὐχ» 
τ᾿ ὡς ποτε ἐγὼ ᾿Ασπασίας ἤκουσα. ἔφη γὰρ, τὰς ἀγαθὰς 

προμνηστρίδας, μετὰ μὲν ἀληθείας τἀγαθὰ διωαγγελλού-: 
μα ὑ, δεινὰς εἰναι συνἄγειν ἀνθρώπους εἰς κηδείαν, ψευδομένας 

δ᾽ οὐκ ὠφελεῖν ΜΕΝΑΛΡΩΝΝ τοὺς γὰρ ἐξαπατησέντας ἅμα 

μέσεῖν ἀλλήλους τε καὶ : σὴν προμνησα μένην. ἃ δὴ καὶ ἐγὼ 

πεισθεὶς ὀρθῶς ξ ἔχειν, ἡγοῦμαι οὐ» ἐξεῖνα! μυοι περὶ σοῦ λέγειν 

ἐπαινοῦντι οὐδὲν, ὃ τι ὧν μὴ ἀληθεύω. Σὺ μὲν ἄρα, ἔφη ὃ 

Κριτόβουλος, τοιοῦτός μοι φίλος εἰ ὦ θύκαδθὰρῃ οἷος. ἂν 

μέν σι αὐτὺς ἔχω ἐπιτήδειον εἰς τὸ φίλους κτήσασθαι, συλ- 

λαμβάνειν μοι" εἰ δὲ μὴ, οὐκ ὧν ἐθέλοις πλάσας τι εἰπεῖν 

36 

Φ..,Ὲ δα, .᾿ - Ε] ᾿ 

ἐπὶ τή ἐμή ὠφελείῷ. 

ςοπθοῖ, 2 η, 5ἰαξίην ἐπι, ΟΥἱίοδιιϊο, αἰαιςἐὶ 
εα, ψια ἵγμεϊα εἰδὲ ἔοτε ργεαϊοο. 

Ϊ βούλῃ) Ἐλά. ΡΓ. βούλοιο, ΠΟΒΊΓΠΤΩ 6δ 

1η Ρατσίϑβ. εἴ ϑί6Ρἢ. 
κά ἄγασαί τεαὐτοῦ) ΜΑΥρΡΟΒίθρρη. αὐτὸν (ἀαΐ. 
1 ᾿Αλλὼ καὶ] Απίρ δὸς ἱπι6]}1ρῈ οὐ δια- 

βάλλεσθα, δόξω. 
ΤΩ βούλῃ] 14 Ῥατγῖβ. (ὐὑαϑίαὶ. οὐ ϑιθρῃ. 

466. βούλει ΥΘ]]ηϊι96 ΠΔΡοηΐ. 
Π τοῖς ἑαυτοῦ] ΕἸοτοπίηὶ 1071 Α, Β. Ο. 

ψαυτοῦ ἀδῃηί, 
ο ἀνδρὸς ἀρετὴν} ΦΖυπίπα ἀνδρὸς ΟΥ̓ΩΪ51{. 

Ῥ τοὺς δὲ ἐχδροὺς Ηδης πορίγὶ βοπίθη- 
τίατη οὐτα νηκοίριο ἰδσίο Ἐνδηροὶϊοο ο0η- 
ἴοστο {Π06ὲ, ΜαίΉ. ν. 44. ᾿Εγὼ δὲ λέγω 
ὑμῖν (Ἰπαυΐε ΟἸιγίφιιι5), ᾿Αγασπᾷτε τοὺς ἐχ- 
ϑροὺς ὑμῶν. ϑίτηρ, Νοίυγη οοἱ. Π]υ6, 

Πότερα δ᾽ ὧν, ἔφη ὁ Σωκράτης: ὼ 

αιοά ΟΥγοὸ ΤΙ ΠΟΥΪ Δ δποίουϑ ἰδ αϊ ἀδίῃ τη 
οϑίῖ, θη 605 ῬΥΘΟΔΥΙ 50] {ἸΓ 6556, τιΐ 
ἀτηάϊι νἱνογθί, ἄοπθο οὐηηθ5, 4] οἵ θΘὴ6 
οὔ τῇδ]6 ἀθ 56 τηῃϑυῖῖ. ββθηΐ, σγαϊξαπη γ6- 
ξουθη4ο νἱηοογοί, Μιὰ. Ουτὶ Απαδρ. 1. ᾿χ. 
11. Ρ. 94. Ηυἱοῃ. Εἰ, τηδ]. 8. 

4 ἐπὶ σοὶ ὃν] Ἰάθτη αἰιοα ρϑηϊνιβ ὄντος, 
γιαϑὲὶ γον 51} ἴπι ἐπα ρμοίοϑίαίο. 

Γ ὥς ποτε ἐγὼ) ῬΑγΥ]5, 1. ἀἄαἴ. ὡς σοσς ἂν 
ἐγὼ. Αδβρδϑία Μη]οϑῖα τηδρὶϑίγα ο]οητιθη- 
{120 υιϑὰ5 ϑϑὲ οἰΐαιη Ῥρσῖοὶθο, ἰοϑίο Ῥ]αίομθ 
ἴῃ Μοποχρῃο. 

5 προμνηστρίδας] Αεἰΐσατα βου πηδηὴ προμ- 
νησπτρίας ΘΧ οοΥγθοίίΐοπθ ΨΔ]Ο Κη Αγ ὦ 
Ἐατρ. ΗἸ]ΡΡοΟΙ, νοῦϑιι 589 γϑροϑιῖ ΒΟΠ{Ζ. 

ἴ σὴν σπρομνησαμένην) ἘΠΧΘΙΏΡ] μὰ. ΟΧ 
Αὐβίορμαπῖθ ΝῸΡ. 41. ἀρροϑιυΐε Εγπορῶ, 
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ὔ ων οο "Ὁ 7 »"“ 

Κριτόβουλε, ἃ δοκῶ σοι μᾶλλον ὠφελεῖν ὧν σε, τὰ ψευδῆ 
88. ἐπαινῶν, ἢ πείθων πειρᾶσθαί σε ἀγαθὸν ἄνδρα γενέσθαι; ΕΝ 

δὲ μὴ Φανερὸν ν οὕτω σοι, ἔκ τῶνδε σκέψαι" εἰ γάρ σε, βου- 
λόμνενος φίλον. ποιῆσαι γαυκλήρῳ, ψευδόμενος ξ ἐπαινοίην» φάσ- 

κων ἀγαθὸν εἶναι κυβερνήτην, ὁ ὁ δὲ μοι πεισθεὶς ἐπιτρέψει σοι 

σὴν ναῦν μυῆ ἐπισταμένῳ κυβερνᾷν, ἔχεις τινὰ ἐλπίδα, μὴ ἂν 

σαυτόν τε καὶ τὴν ναῦν ἀπολέσαι; ἢ εἴ σοι πείσαιμι κοινῇ 

τὴν πόλιν, ψευδόμενος, “ ὡς ὄντι στρατηγικῷ σε καὶ δικαστι- 

κῷ καὶ πολιτικῷ ἑαυτὴν ἐπιτρέψαι; σί ἂν οἴει σαυτὸν καὶ τὴν 

πόλιν ὑπὸ σοῦ παθεῖν; Ἵ ἢ εἴ τινος ἰδίᾳ σῶν πολιτῶν πείσαιροι» 

ευδόρμενος, ὡς ὄντι οἰκονομικῷ τε καὶ ἐπιμελεῖ τὰ ξαυτῶν 
3 7 ΟΡ... ᾽ «“ὶ "“ ὃ ὃ Ν “ βλ β ἣν, Ε 

ἐπιτρέψαι, ἀρ᾽ οὐκ ὧν, πεῖραν διδοὺς, ἄμνω τε βλαβερὸς εἴης, 
Ν ς ὔ Ἂ ᾽ ἈἉ ᾷ ᾽ὔ Ἁ 

39 καὶ καταγέλαστος φαίνοι; Αλλὰ “ συντομωτάτη τε καὶ 
Ε ΄ ς “ ξ “ « 

ἀσφαλεστάτη καὶ καλλίστη ὁδὸς, ὦ Κριτόβουλε, ὁ τι ἂν 
δ' »- Ἅ, ᾿᾿- οῳ ἈΝ ͵7 Ἀ 

βούλῃ δοκεῖν ἀγαθὸς εἰναι, τοῦτο καὶ γενέσθαι ἀγαθὸν πει-- 
-“ : “ “ιν κὥ 7 - Ν ͵7 7 

ρᾶσθαι. Οσα, δ᾽ ἐν ἀνθρώποις ἀρεταί λέγονται, σκοπούμε- 
νος εὑρήσεις πάσας μαθήσει τε καὶ μελέτῃ αὐξανομένας. 

Ἔγῶ μὲν οὖν, ὦ Κριτόβουλε, οὕτως οἴμναι “ὃ δεῖν σηρᾷν 
δ ο“ω Ε] ςξ 

ἡμᾶς" εἰ δὲ σύ πὼς ἄλλως γιγνώσκεις, δίδασκε. Καὶ ὁ 
7 ) 2 Γ΄ , 

Κριτόβουλος, ἀλλ᾽ αἰσχυνοίμνην ὧν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀν- 
᾿, ΄ ᾽ εἶ Ν 3] ᾽ “ 7 δι. ἣ΄ 

τιλέγῶν τουτοῖς᾽ οὔτε γὰρ καλῶ οὔτε ἀληθῆ λεέγοιρν ὧν. 

Ὁ 

τηρηάανϊξ οἵ ρα! (ὐαβία]ο ; ἀρ πᾶθ σαύ- 
σας αὐοϑὲ ἘΔ 4. ργυ. Ῥαγἱβ. οἱ ΠΟ γ]5 ὙΊΠη 00. 
οὑπὶ γοῦροὸ ϑηφᾶσθα. Βτοάξθιιβ ροβὲ δεῖν 

ἃ δοκῶ σοι] Τυπείπα στῶν συντυχόντων 

μᾶλλον ὠφελεῖ. ΜαγρῸ ϑίθρῃ. οἵονε 1θο- 
{ἸΟΠΘΤῚ Κριπόβουλε, μᾶλλον ὠφελοίην, αι 

οί ἴῃ ῬατΙδ, 111. Ῥοβί ὠφελεῖν ΟΧ Μοβδία- 
ῃο 1. ἄν Δαα!α!. 

» οὕπω σοι] (Οὐαβί4]. οὕτως ἔξιστί σοι ἀο- 
αἴξ; νο]υϊξ, οΥθάο ἐστὶ. 

ς ὡς ὄνσι] Πα οὐπὶ ὙΥ οἰβκῖο σουγοχὶ ν]- 
ϑαίυπι ὡς ἂν; 5Θ4α ιν οἰαῦτη ὡς ὄντι οἰκο- 
νοβεικῷγ προ ἂν Ἰοσιχα Πἰς Βαθοῖ. 

ἃ συντομωτάτη --- ἀσφαλεστάτη) Ῥατΐ5. 
1, οτηϊβὶὶ ἀσφαλεσσάση. (Οοίογαπη ἤθης 
Ἰοσιπὶ τηοπρθηϊο Πα μη Κοηΐο νους ΟἸσοτῸ 
ἂς ΟΙῆο. 11. 19, 5ἴπια! ἐαπηθη γΘ ΒΡ ΟΙ65 
δὰ δἰζογατα Ἰοοιχτα [. νἱϊ. 1. Τγαείατε 80- 
γαίος ᾿αγις υἱαην αὐ σἰογίατν ῥγοαϊηϊαην θὲ 
γιιαδὶ σοηιροναἀϊανίαηι εἰϊσείαι 6586," 5ὲ φιεῖβ 
τὰ ἀρογεὶ, τι, φιιαἰϊ5, παδϑοτγὶ υοἰ οὶ, ἑαἰὶ5 6556 ἰ. 
Οομῦ, Ογτορ. 1. νὶ. 22. 

ὁ δεῖν ϑηρᾷν ἡμᾶς} 1τὰ ἐχ οββίδῃο 1. 
νῶν σοΥοχ να] ραίυτα δεῖν ὑ ὑμᾶς «αύτας 

ϑηρᾶσθω. ϑ8εα ἡμᾶς Βτοάδιι5 Ἰᾶτα οοπι- 

ἡμᾶς νυ ]σαϊατη ᾿πβουθθδί ΡΣ αυοά νου- 
ἶ556 ν᾽ ἀθίαν ΒΒ ΒϑΆΥΙΟῊ : ἐπὸῸ ἐξαφιι δἰ 6586 
Ἱαοϊινιάιιηι αγδίιτον. γοΐε, 1. 3. ΕἸογθῆς, 
ἐ ΨΗ͂Ν. τ." οἶμαι δεῖν ὑμᾶς" εἰ δὲ σύ πως. 
ΕἸοτοης. ἘΠ. οἶμαι δεῖν ὑμᾶς. εἰ δὲ σύ. 

δου ριαγατη ἴῃ ΠλΑΓρῖης Ἐαϊι. Ἰϊοπιδηδ 
Ροβίίαπι ἡμᾶς σαύτῃ ϑηρᾶσθαι γερορὶϊ 
ΒΟΒ ΕΖ, ργορίογθϑ, ᾳιοὰ βὶο οριἱπιο Ῥοκϑὶξ 
ΘΧρΡ] σασὶ οὐ Ἰθοϊϊοπὶς σαύτας ϑηρᾶσ- 
ΤΟ 

ἢ ἰσσασίασιν ἡ πόλις] (Οὐπὶ ΤΥβΆΠ ΟΣ 
ὈΤΌΟπῚ οορίδϑθὲ οὲ ἀουηϊπαξιιτη {τὶ ητα 
(ταππογομ}) ἰπδιϊταἶβϑθῖ, 11 ἀμ] βιαϊατη 
ΡΟΡυΪαγοηι δὲ ρυϊδεϊμαση Ἰογίαῖοιη σαρῖο- 
Ὀαηῖ, οὐουραίο Είγϑθθο δάνθγβιιβ θο5, σαὶ 
ΟἹ ραγο ίαθ) ἀθίθπάθθδῃ ᾿Ππὰτὴ σοτο- 
θαῃϊ. Ἡΐδπο βοὐϊιϊοηθπὶ ἀθοου ρος Χο- 
πορἤοη ΕἸ οπἰοογατα ᾿ἶθγο ]ΐο το. 

8 ὡς τὸν] Ῥαιῖ5. 111. ἐλθόντων εἰς ὨαΙρεί. 
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ΓΟΑΡ. ΝΠ. 

ΘΌΟΜΟΘΟ ΑΜΙΟΟΒΌΜ ἹΝΟΡΙῚΖΣ ΕἘΤ ΑΝΟΌΒΤΙΙΒ. ΟΟΟΌΠΕΒΕΕ 

ΒΕΒΕΑΜῸΒΝ ἘΤ ΟΟΝΒΙΠΙΟ ἘΤ ΟΡΕΗΔΑ, ΘΟΟΘΕΤΝΗ ΘΕΗΙΝΟ 

ΌΒΟΌΕ ΑὉὐ ΕἸΝῈΜ Τ͵ΙΒῈ1} ΗΟΟ ΨΕΒΟ ΟΑΡΙΤΕ ἘΧΕΜΡΙΟ 

ΟσΟΙΓΟΘΟΌΙΣ ΟΜ ΑΒΙΒΤΑΝΟΗΟ ἨΑΛΒΙΤΙ. 

Καὶ μὴν τὰς ἀπορίας γε τῶν Φίλων τὰς μὲν δὲ ἄγνοιαν 

ἐπειρᾶτο γνώμη ἀκεῖσθαι, τὰς δὲ δὲ ἔνδειαν, διδάσκων κατὰ 

δύναμιν ἀλλήλοις ἐπαρκεῖν. ἐρῶ δὲ καὶ ἐν σούτοις ἃ σύνοιδα 

αὐτῷ. ᾿Αρίσταρχον γάρ ποτε ὁρῶν σκυθρωπὼς, ἔχοντα, 
"Ἑοιοδόρ, ἔφη, ὦ ᾿Αρίσταρχε; βαρέως φέρειν τι. "χρὴ δὲ τοῦ 
βάρους μεταδιδόναι τοῖς φίλοις" ἴσως γὰρ ὧν τί σε καὶ 

ἡμεῖς κουφίσαιρυεν. Καὶ ὃ ̓Αρίσταρχος; ἀλλὰ μυὴν, ἔφη, 
ὥ ἢ Σώκρατες, ἢ εν πολλῆ γε εἰρυὶ ἀπορίᾳ. ἐπεὶ γὰρ ἔἐστασία- 

σεν ἢ πόλις πολλῶν φυγόντων ὃ ὡς φὸν Πειραιᾶ, συνεληλύ-- 

)ώσιν ὡς ἐμὲ καταλελειμριένα!: "ἀδελφαί ΤῈ καὶ ἀδελφιδαῖ 

καὶ ἀνεψιαὶ σοσαῦται, ὡστ᾽ εἶναι ἐν τῇ οἰκίᾳ ᾿τεσσαρασ- 

᾿χαίδεκα τοὺς ἐλευθέρους. ἐ λαμβάνομεν δὲ οὔτε εκ τῆς γῆς 
οὐδέν" οἱ γὰρ εἰ 

κιῶν" 

ἐγαντίοι κρατοῦσιν αὐτῆς" οὔτε ἀπὸ τῶν οἷ- 

“᾿ ὀλιγανθρωπία γὰρ ἐν τῷ ἄστει γέγονε. σὰ ἔπιπλα δὲ 

οὐδεὶς ὦ ὠνεῖται; οὐδὲ τοί λα οὐδοιμιόνεν ὁ ἐστὶν ἀργύριον, 

ἀλλὰ πρότερον ὧν τίς π ῥοι δοκεῖ ε Ψ τῇ ὁδῷ ζητῶν εὑρεῖν, ἢ 

δανειζόμενος λαβεῖν. 

Ατἰύςθ ὡς νεῖ 5οϊυσα νοὶ ΡγΘΡοβι Ποῖ εἰς 
γε] πρὸς αποίυτη αἰεὶ ργὸ εἰς ν6] πρὸς ἀ6 
ΤΟΌῸ5 οἵ ῬΘΥΞΟ 8 ρουν]ραίατω οϑί. 

8 ἀδελφιδα]} 118 οὐϊτίο Ῥατῖβ. αμ8ὸ 
ΘἰαγΩ βεαιθη5 ὥστε ὑΥῸ ὡς ἀραϊΐ, δηΐθα 
στη δοιίο βουρίσστωη δἀθδίυῦ νοσαθυ] Τα 
ἀδελφιδαί. 

ἷἱ τισσαρασκαίδεκα] Τία βίορμαμηο τηο- 
ποπίθ νυ]ρσαίυτη στεσσαρακαίδεκα ΟΟΥΤΕΧΙ. 
Ασεσυ]απη δπίο ἐλευθέρους ΠΟ 6556 ΒῈΡρ6Υ- 
νδουύτη, 56α οἰ σηϊβοαγα οἕ ἐΐ φιϊάσπι ἰἰδοτὶ 
μοπεῖτιος, μὲ (6 βεγυΐδ τιῖΐ ἀΐσατι, τοοίε τηο- 
ηὐἷς Εὐπιθϑεῖ, 

Κ λαμβάνομεν Ψιάς δὰ 11. ἰχ. 4. ἀθ υϑὰ 
νοτδὶ ἰγαἀοηάδ. 

Χαλεσὸν μὲν οὖν ἐστιν» ὦ Σώκρατες, 

1 ἐναντίοι] ΤἬΥΑΒΘΥΌ] τὴ οὐ βαι6 βοοῖος 
᾿πίοΠρὶ ραΐο, 401 απίθαιδτη ἴῃ ῬΙΓςΘΘΌΤα 
{{815]1586πΐ|, ῬΉΥ]Θη, σδβίθ ] σα ἴῃ βΠΙΡι5 
Ατεοῖθ, οσσιπρανουαπί, ὉΠ 6 1π ἀρυατη ἴδ - 
ΕἾ16 Θχουσύοσο ροίοιαπι, ΜΙ, Χρη. Ἡ. 6τ. 
11. ἵν. 2, 8, 4. Νορ. ἴῃ 1. ΤὭγαθυ. 2. 
Αμῃποη 1 Δοράξεηοηῖῖ 1π.6 Προ παϊ σὰπε ὃ 

8. 
τὴ ὀλιγανθρωπία" Οἷνοβ ϑηΐτη τη} ἃ ἰν- 

ΥΔΠῺΪ5 Οὐοἰσδὶ ἔπ οσαπί, 41} ἴῃ ῬΙγθῦτη σοῇ- 
Τυρογαηῖ, ραγίίγη Μόραγα οἱ ἼΠΟΡα5 τηϊρ- 
Ταγαηΐ, ὨΔΙΥΔηΐΘ Ποβίσο ΕΗ οἰ] θηϊοογατη 11. 

4. 
τι μοι δοκεῖ] Τὰ οὕτα Ῥαγῖβ. ϑίθρῃ,. δοκῇ 

ἘΠ1ἀ, ρυίγηασιτη τενοσανῖς Ζοθιιηθ. 

2 
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τοὺς οἰκείους περιορᾷν ἀπολλυμένους; ἀδύνατον δὲ τοσούτους 

8 τρέφειν ἐν τοιούτοις πράγμασιν. ᾿Ακούσας οὖν ταῦτα ὁ 

Σωκράτης; τί ποτέ ἐστιν; ἔφη, ὅτι ὁ Κεράμων 8 μὲν πολλοὺς 
τρέφων, οὐ μόνον ἑαυτῷ σε κοιὶ τούτοις τὰ ἐπιτήδεια δύναται 

παρέχειν; ἀλλὰ καὶ περιποιεῖται τοσαῦτα, ὥστε καὶ πλου- 

σχεῖν" σὺ δὲ πολλοὺς τρέφον δέδοικας, μὴ δι᾿ ἔνδειαν τῶν ἐπι- 

τηδείων ἅπαντες ἀπόλησθε; Ὅτι νὴ Δί᾽, ἔφη, ὁ μὲν δού- 
4. λους τρέφει; ἐγὼ δὲ ἐλευθέρους. Καὶ πότερον, ἐφη; σοὺς 

παρὼ σοὶ ἐλευθέρους οἴει βελτίους εἰναι ἢ σοὺς παρὰ Κερά- 

(νων! δούλους ; 5 Ἔγὼ μὲν οἶμαι» ἔφη, τοὺς παρὼ ἐμοὶ ἐλεύ- 

ϑέρους. Οὐκοῦν, ἐφή, αἰσχρὸν τὸν μὲν ἀπὸ τῶν πονηροτέρων 

5 εὐπορεῖν, σὲ δὲ πολλῷ βελτίους ἔχοντα ἐν ἀπορίαις εἰναι ; 

ς Νὴ Δί᾽, ἔφη" ὁ μὲν γὰρ τεχνίτας τρέφει, ἐγὼ δὲ ἐλευδε- 
δ βίως πες παιδευμένους. ΓΑρ᾽ οὗν, ἐφη: τεχμῖταί εἰσιν οἱ χρῆσι- 

μόν τι ποιεῖν ἐπιστάμενοι; 

χρήσιμιά ἄλφιτα; 

ρεον, 

᾽ “᾿ 

εἐγῳζναι, 

τ μὲν πολλοὺς] ΘΟ νοὶ] ἢϊς νο] Ράμὶο 
Ροϑέ οὐ πολλοὺς 5ΟΥΡΓαΠη τ] πὶ ὙΠ] ἀοο- 
τί, ν]ΠΊ ΟἸ ΠΟΤ Υσυτηοηΐατουἶ5 ἴα 1ηἴῖπ- 

δὶ πο νἱἀογαηΐ. 
Ὀ εὐπορεῖν} Ε44. ΡΥ. εὐσοιεῖν. 
ς Νὴ ΔΙ᾽, ἔφη] Νορδιοποπα βϑηΐθητα 

βαρίταί; ρα Μὰ Δία ν6] Ναὶ μὰ Δία 
Ζριιπο. 

ἃ χιτωνίσκοι] (πη ἴπ 5Θη] ΘΠ ἶθι}5 χλώ- 
νιδοστοιίω ἰΔΏ ΙΓ. ΘΟΙ ΘΙ γί ασ, 6 χατ. 
Βαθρδηΐ, χιοὰ 115 γοϑρου θα, χλανίδες 50Ὁ- 
βιϊτα] νο αἱ ΜΝ Δ]οΚοηαῖν, χιλανίσκια Ζοιπθ. 

ο καὶ πάντα] ΜΙΗΙ σορα]ὰ Πἷο ἱποοτα- 
τηοάα ν᾽ ἀθέιγ. 

Γ Ναυσικύδης] Ηαπο δυπάρτη ΠΟΠΛΪΠαΣ 
ΑὙἸβιορῃαηο5 Ἐςο]65. 426. ΟΒοϊαγῦρσθα αἰϊ- 
ααθπὶ πθβοῖο δὴ θιιπάθση, ποῃλΐηδὲ " Ῥιαῖο- 
ΠΤ Οουρίαβ Ρ. 88. οάϊς. ΒΙΡοπί, 

8 τῇ πόλει --- λεισουργεῖν) Ποοία ὁδὲ ἀθ 
γοῖθο δὲ παυπουΐθιι5. οἰνία τι Αατοουιτι 60 
σΟταρτ θη βἷς ἀἰδρυίαῖο Ν, (. ΥΝΟΙβῚ ἴῃ 
Ῥτοϊορσοηιθηΐβ δα ᾿)ογηοβίμθηΐβ ΓΘ ριϊθα μη. 

Μάλιστά γ΄, ἔφη. 

Σφόδρα γε. 

Ἅἱ "γάρ; ἐφη; ἱμάτιά τε ἀνδρεῖω καὶ γυναικεῖα, 
ἃ ἰτωνίσκον καὶ γλαμύδες καὶ ἐξωμίδες ; ; 

ἔφη, “ καὶ πάντω ταῦτα χρήσιμα. 
σοὶ τούτων οὐδὲν ἐπίστανται ποιεῖν ; 

Εὐτ᾽ οὐκ οἶσθα, ὅτι ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τούτων, ἀλφιτο- 

Οὐκοῦν 

Τί δ᾽ ἄρτοι, Οὐδὲν. 

Σφόδρα γ ̓ 
Ἔπειτα, ἐφη, οἱ “παρὰ 

Πάντα μὲν οὖν, ὡς 

Ὦ λειτουργεῖν] Οι σϑνδγαηι οενε 
Ἠδοδ556 δϑὶ, αἴ ΝΟΡΟΒ ἴῃ Αἰοο αἷΐ, ϑεὶς 
ορέδιι5, πυτέινα ἀαία ρεσιιρῖα, ἰευαΐ ρειδίϊσαηι 
ἱπορίαηι. Λεισευργεῖν ἀϊοαπέατ, ααϊοιμπαιιθ 
τοῖρ. Ῥγόβιιηξ ορϑίᾷ δἰΐαιια δι ρθοιιηΐδ. 
Ἰθοοία οϑὲ ἀθ ος νϑῦῦο αἰβραϊαι αποι]α 
ἀρ α (ὐαβαιθοπιπι σοηΐγα Βάγοη. ἘΧοΥο, 
χ]. Εγη, ὴ6 Βᾶὸ Αἰποηίθηβίιση ςο]ϊδ.- 
ἰἴοηθ νἱάἀθ φιοαιιθ, θη ἰαπάαὶ Η μά εἰ». 
Ῥετίζοῃ. δὰ .]. αγ. Η! βί. 11. 10. 8. 

ἷ Κιριβὸς} Ν]ηᾶου. 1. εἴ τρασρὸ ϑίερῃ. 
᾿ἄδπὶ Κυρικές. Μαιῖϊς. 1. ἘΪοχθοξ, Α. Κύρι- 

βος- ὙΑΙΟΚομαὶγ Κόροιβος δ Κυς ηβίων, 

ἘΌΒηΚρη Κυκήβιος δου θη τὴ Θρηβοθαΐ, 
αυοά νυ]ραΐα πο ΤΌγπῖα ΠΟΙ 15. ΟΥ̓ οἷς 
Γμοτῖς ᾿π δ ταῖα. Αραὰ ᾿οπηοβι θηοτη ἀθ 
Εαϊβα 1,οσαϊίοηθ νυ]ρὸ εὐϊζιγ Κηρυβίων, 
564 τηρ]οσοβ Πἰργὶ Κυρυβίων ἀδηϊ, Ελιάοοῖα 
Ρ. 150. ἱπάθ Ἰαυάαι Κυρηβίων , φιοά νο- 
ΤΠ νἱἀθίμγ Πουῆθῃ, ἃ Τὸ ἀποίατη. Κυρή- 
βια Θῃϊη) σθηϊι5 ἔτη δ; ὉΠ κυρηβιοπώ- 
λης ΑὙἸΒΙΟΡμΑΠΙ Εις, 254, 
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ποιΐας, ᾿Ναυσικύδης οὐ βιόνον ἑαυτόν σε καὶ τοὺς οἰκέτας 

τρέφει» ἀλλὰ πρὸς τούτοις καὶ ὃς πολλὸς καὶ βοὺς, καὶ 

περιποιείται τοσαυτα; ὥστε καὶ δ φῇ πόλει πολλάκις " λει- 

τουργεῖν" ἀπὸ δὲ ἁ ἀρτοποιϊως ἷ Κιριβὸς χήν τε οἰκίαν πᾶσαν 

διατρέφει, καὶ ζῆ δαψιλῶς ; Δημέας δὲ ὁ ἘΚολυττεὺς 

ἀπὸ ᾿χλαμυδουργίας" Μένων δ᾽ ἀπὸ χλανιδοποιΐας" 'Με- 
γαρέων δὲ οἱ πλεῖστοι, ἔφη: ἀπὸ ἐξωμειδοποιϊας διατρέφονται; 

Νὴ Δι ὴ ἔφη" οὗτοι μὲν γὰρ ὠνούμενοι βαρθδάρους ἀνθρώπους 

ἔχουσιν» ὥστε ἀναγκάζειν ἐργάζεσθαι, Ἢ ἃ καλῶς ἔχει" ἐγὼ 

δ᾽ ἐλευθέρους σε καὶ συγγενεῖς. "Ἔπειτ᾽, ἔφη, ὁτι ἐλεύθεροί 

τ΄ εἰσὶ καὶ συγγενεῖς σοι. οἴει χρῆναι αὐτοὺς μηδὲν ἄλλο 

αοἰεῖν, ἢ ἐσθίειν καὶ καθεύδειν; πότερον καὶ τῶν ἄλλων ἐλευ- 

θέρων τοὺς οὕτω ζῶντας ἀ ἄριεινον διάγοντας ὁ ὁρᾷς. καὶ μᾶλλον 

νι μγε δ ἢ τοὺς ὦ 6 ἐπίστανται χρήσιμα πρὸς τὸν βίον, 

τούτων " ἐπιρυελορυένους ; ἢ τὴν μὲν ἀργίαν καὶ τὴν ἀμέ- 

λείαν αἰσθάνῃ τοῖς ἀνθρώποις πρός τε φσὸ μαθεῖν, ἃ προσήἥκει 

ἐπίστασθαι, καὶ πρὸς σὸ μνημονεύειν, ἃ ἂν μάθωσι, καὶ 
, 

πρὸς σὸ ὑγιαίνειν, σε καὶ ἰσχύειν φοῖς σωρυμσὶ; καὶ πρὸς σὸ 

κτήσασθαί τε καὶ σώζειν τὰ χρήσιμα πρὸς σὸν βίον ὠφέλιμα 

ὄντα. σὴν δὲ ε μόδον καὶ «ἣν ἐπιμέλειαν οὐδὲν χρήσιμα : 3 

Ἔμαθον δὲ, 5 ἃ φῆς αὐτὰς ἐπίστασθαι. πότερον ὡς οὔτε 

Κ Κολυττεὺς ϑογρίαγαμα Ἱκολλυττεὺς 
τηοηρηΐθ Ψ Δ]ΟΚρηδυῖο σοτγοχὶς ΕὙΠΘΘΕ. 

᾿ Μεγαρέων] Δ βίορἢ δ 5 Δοδάγη. 519. 
ἐσυκοφάντει Μεγαρέων τὰ χλανίσκια: (ώ- 

τογμπ ῬΟΠ]ὰΧχ Ψ11. ὅὅ. εχ Β, 1. χιλαμιδο- 
ποιΐα Ἰαυιάαγο ν] ἀμ. 

τ ἃ καλῶς ἔχει") πῖοΠΠσὶς ἩΠΠ Θθυτρ; 

αὐτοῖς ἐργάξεσθαι οὐ νοΥΐ : αὐ οἰαδογαγἰτίηι 
σα, φιιεθ ἀδοοέ Ποηιῖγιος ϑαγθαγος οἱ δεῦυος 
εἴαθογατο. αἱ 1. 111. 9. καλῶς ἔχει τοῖς Θεοῖς 
οβὲ ἀδοοί, σογιυοστῖί. ἘΥτθϑαὶ αἰ. ΠΟ] ΟΠ Τα 
τηδἼουθσα ν ]εἷύ ΡΟηΪ ροβῦ ἐργάξεσθαι, αιιοά 
ἔεοῖε ΑἸάϊπα, δὲ νοῦθὰα ἃ κ' ἔ. νοσιῖξ: φμοά 
γορτ δ]ιοτγιεϊ γιογι μοί65:. ΜΌΪΡΟ νουζιιπί: φιμο5 
)Ῥοδϑιηί σορογθ α(ἰἱ οἰαδοταηάπην θα χα ἴρ- 
515 σαρε(ίατι ; Β΄ ΒΖ οοῃ θοῖ! ὥσσε ἀναγ 
κάξειν ἐργάξεσθα, καλῶς ἔχειν θὲ φιος αὐ 
οι 8 υἹαοϊσπάτιπι σορόγο ἀθοεαὶ. (Αγυδίη 
οαυΐϊάομη ταοηθηα ομληΐθτη [Δ 0]]]ΠἸτηδτα 
6556 Ρυῖο. 

ΠῚ ἐπιμελομίνου, ΙΘΡΠδηὰ5 ἐσιμελουμέ- 
γους ἀράϊε, 

ο ἃ φὴς] Ψυηί πα ὡς φὴς αὐτά. ΑἸαΐῃα 

εὖ Ῥαγὶβ. ὥ φὴς αὐτά. (ὐδίογιιπλ ΟὈΞοΥ- 
νδηα θοῦ ἢ. Ἰ. βϑπθυῖβ 46 1ἰβάθηχ {τη ] 15 
ναγϊοίαβ. Νάγῃ ἡιιαπηάϊι (6 115 ἰδ μΆτω 
ἘΠ οΥῖ5 δὲ ἱπρθηιι 5 ἸΟΔΌΪ ΓΙ, ΒΘΙΏΡΟΙ τη88- 
ΟΌΠΙΠΟ βΌΠΟΓΘ ΟΣ, ὃ 2, 8, 564: στη 
ῬΓΪΓΛῸ ΠῚ νογῸ δα Θά ἃγΐθϑ ΘΟ ]Ο ΘΒ 616 
το ϊῖ, ἔουηϊηΐηο.ς ἂς ποῆ ποράτηϊς, ὉΪ 
Τ]ΔΒΟᾺ 1 Θϑῦ, 1Π 16] }1ρῚ ῬΟ556 ἀνθρώντους : 

Ξρα ᾶτηοη ΠΟ ἔγαβίσα νἱἀθίαν ἤου!, πο 
ἢδο ταϊϊοῃρ ἰδηίατη υὐϊζαγ, τὶ ἀ6 Ἰοτέαϊθ 
Ἰοφαϊίασ, Ἡΐδης ναγϊοίαΐρηη σθπθυῖβ θεΐδτα 
ΔΡ. 8]105 διισίογθθ Υρουΐθθ, ἀ6 40 4]10Ὸ 
Ἰοοο Ῥ]υ 115. ἀροτη5. 91] ϑιιοίουὶ Ψιω 
Ἡοτηοτῖ ἢ 65, ως θοῦ γαϊΐο, συοα ΠΠΡοτ- 
185. ἔριῃῖπῖ5. {ὙΠ τ, ΠΟ {τ|ὰ ἔρημη: 
51πῈ: δ ΘηΪπΊ τηδΥ 115. οἵ ΤΥ] Ἶς. ΘΟΙΠ- 
τὰ ηἶβ.; ΔΙ Ποϊπ τη διιοτὴ οὐ σρίογα, ὅ6 
4αϊθὰ5. Πἴς ΒΟ ΓΠηΟῸ, ῬΥΟΡΓΪα διηῦ ἐὉΤΩΪ Π}9 
ἀρὰ Οτγῶοοἱ,. 5646, αα ΓΘ 0. διιηΐ, 
«θα ππέατ, Ης δά ἢ. 1. Ἐυοπε, οὐ Ὁ}8 
ἀϊςεῖρ τς δἀάτάϊε ΕΠ ποθι: πὶ. δααϊ 
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χρήσιμα ὄντα πρὸς σὸν βίον, οὔτε ποιήσουσαι αὐτῶν οὐδὲν, ἢ 
τοὐναντίον, ὡς καὶ ἐπιρυεληθησόμεναι τούτων, καὶ ὠφεληθη- 
σόμνεναι ἀπ᾽ αὐτῶν: ποτέρως γὰρ ἂν μᾶλλον ἄνθρωποι 

σωφρονοῖεν, ἀργοῦντες, ἢ τῶν χρησίμων ἐπιριελούμενοι ; 
ποτέρως δ᾽ ἂν δικαιότεροι εἶεν, εἰ ἐργάζοιντο, ἢ ἢ εἰ ἀργοῦντες 
βουλεύοιντο περὶ τῶν ἐπιτηδείων ; ἃ ᾿Αλλὰ ("αὶ νῦν μὲν, 
5 ὡς ἐγὼ οἴμωαι; οὗτε σὺ ἐκείνας φιλεῖς, οὔτε ἐκεῖνωι σέ σὺ 
μὲν, ἡγούμενος αὐτὰς ἐπιζημίους, εἰναι σεαυτῷ, ἐκεῖναι δὲ, 
σὲ ὁρῶσαι ἀχθόμενον ἐφ᾽ ἑαυταῖς. ἐκ δ τούτων κίνδυνος, 
μείζω τε ἀπέχθειαν γίγνεσθαι, καὶ τὴν “ προγεγονυῖαν χάξιν 
ῥειοῦσθαι. ᾿Εὰν δὲ “ προστατήσῃς ὅπως ἐνεργοὶ ὦσι; σὺ 
μὲν ἐκείνας φιλ ἤσεις, ὁρῶν ὠφελίμους σεαυτῷ οὔσας" ἐκεῖναι 
δὲ σὲ ἀγαπήσουσιν, αἰσθόμεναι χαίροντά σε αὐταῖς" τῶν δὲ 
προγεγονυιῶν εὐεργεσιῶν ἥδιον μιεμινηρνένοι, σὴν ἀπ᾿ ἐκείνων 

᾿] 

χάριν αὐξήσετε, καὶ ἐκ τούτων διλρκώτερόν τε καὶ οἰκειό-- 

ἐργάσασθαι, “γάνατον 
Ν “-“- 7 

(μεν δοκεῖ καλλιστῶα 
5 7] ε Ε 

σα ίδηδρι, ὡς εοίζεξ. 

ἃ 

καὶ 

πᾶντες 

καὶ τάχιστα καὶ κἄλλιστα 8 καὶ ἥδιστα ἐργάζονται. 

ἘΝ μὲν φοίνυν 

ἀντ᾽ αὐτοῦ προωιρετέον ἥν" γὺν δὲ, ἃ 

ἔ 

"αἰσχρόν τι ἔμελλον 

πρεπωδέστερα γυναικὶ εἰναι, 

δὲ ἃ ἐπίστανται. βῥᾶστά τε 

Μὴ 
οὖν ὀκνεῖ; ἔφη. ταῦτα εἰσηγεῖσθαι αὐταῖς, ἅ σοί τε λυσιτελεῖ 

κοκείναις" καὶ, ὡς εἰκὸς. ἥδεως ὑ ὑπακούσονται. 

Ροΐοϑβί δ ἄορροί δοιυιυϊβϑίταὶ ΟἹαγκὶϊ ποίᾳ δά 
Ηοπι. 1], ΝΜ. 778. ηατὰ ἀοςσοί, πμηιει- 
χιιογιηια (1ὰ ῬΘΥΒΟΠ 6) δἰυα δὲ Ἀορυϊγυιίη 
δῖυθ αἰδογιηι, 86ὶ. φιιοιμγιφιιθ 511, δῦ ἡϊα8 

δίυα γεπιῖγια, φιιοίίε5 αἰ εογι εηίϊαη γι] 
ἐγιίεγοϑί, φιιο φιιῖα ϑόχιν δἱ, ὕγοργὶθ ἐἤενγὶ 
δοηογ ηιαβοιίϊιο. ϑοϊοει τιον αὐ δόσιίτπι, 
δειὶ, τι γϑοίε αἰϊοιιδὲ “Ῥιουιψοῖεις Ἡαϊὶς.» 
πρὸς σὸ πρόσωπον ἀποτείνεσαι ὃ λόγος. Ηδο 

δὐιΐοπα τηϊγ ἔσο μαὶς ἰοοο ̓ ΦΟΠνΘΠΪΓΟ, οἵ πρὸς 
σὸ πρόσωπον ΠΟΠ πρὸς πὸ γένος ἀποτείνεσθαι 
σὸν λόγον ΟΡτΙ5 ΠΟῚ 6ϑί ΡΙ ΣΡ 5 οβίοπάογα, 

ἃ ᾿Αλλὰ (καὶ)}] ϑυβρεοίιμπη. ταΐῃὶ δὲ 
ΒοΒ ιΖίο καὶ ΘΟ 8]. 

Ὁ ὡς ἰγὼ οἶμαι} Φυπεῖπα ὡς Οπλϊϑϊ 
ΤΩΩΔΓΡῸ ϑίθρῃ. ἐγῷμαι ροϑβιιὶξ ποβοῖο ὑπᾶρ, 

ο προγεγονυῖαν!] ἘΔᾺ. ΡΥ. σροσγεγ. μᾶ- 
Ὀοπηίΐ, 

ἃ ἀαῤλήῤμα] γυϊραῖαπι προστάτης ἧς 
λ(6 σογτοχῖς Ποίρο, Ἀγιηδητῖθιι5. σοπῃ]θοίιι- 

᾿Αλλὰ, νὴ 

ΤΆΤΩ ΠΌΥ]5 ΨΊΠᾶΟΡ, 11, ἘΤΟΥΘ πη Α. Β. 
ο. Ε. δΙΟΚοηΥ οοπ͵θοϊιγα ἐσιστάτης 
ἧς 515 ΠΟῊ 6ϑβξ οριιβ. 

6 αἰσχρόν τι --- ἐργάσασθαι.) Ῥετ οδατῖθη- 
εἰβπγιτα αἰοίτασ, ας τηοηθὲ Ζρϑιηΐιβ, Ρτὸ 
ἐμγρεην φικίμην δεῖ. Οἰφοΐοθγιπη τπουῖτο 
Βᾶπς βθῃϊοηίϊδπι βιιπητηΐβ ἰδυαΐθιις οἴογέ 
ΘΙ ΠΊΡΘΟΠι185, ἰδ παιατη 58 ΠΟ 5ϑἰ ΠΠ8 πη, οἱ 
γογο ϑοογδίϊοα Ρ ἢ Π]ΟΞορἢΐα ἀΐσπατη. 2. 

ἢ σρισωδέστερα)] Ἐεῖδκο πρεπωδέστατα 
τη] οθαΐ: αοουτη ΘΡῸ 5θῃτίο. 

8 καὶ ἥδιστα] Οπυτάι μος Ἑαϊεο Ῥα- 
ΤΊ β᾽ δ. Τοἴποορβ ἢ ἐκείναις ΡτῸ κἀκεΐναις 
ἀαὲ Ψυπεῖπα. κἀκείναις, καὶ ἃ, ὡς εἰκὸς, 

τα] οθαΐ Ὑγοἶβκο, Π1}}16 οἀϊία Γι ηΘ. 
᾿ ὅ τι ἂν] 1 οὐπὰ Ῥατῖβ. 111. πιυίδυϊ 

νὈ] ρατυπι ὃ ὃ ἄν. 
ἷ εἰς ἔργων ἀφορμὴν) ᾿Αφορμὴ νοχ Αἰεϊςοῖβ 

ΡΤοΟρΡυΐα δῖ, αυᾶ βἰσηϊβοδίοσ Ῥϑομηϊδ, 
4αδτη 415 δ᾽ τουτὶ ἀθὲ δὰ πηθγοδίωσαπη οχθῦ- 
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σοὺς ϑεοὺς;, ἔφη ὁ ᾿Αρίσταργος: οὕτω μοι δοκεῖς κωλῶς 

λέγειν, ὦ Σώκρατες, ὥστε πρόσθεν μὲν οὐ προσιέμην δανεί- 
σασθαι, εἰδὼς ὅτι, ἀναλώσας "δ τι ὧν λάξω, οὐχ, ἕξω 
ᾳ -" τ δέ Ὁ. δ 15 ἐδ 3 Ν ἘΠΕ 

ἀποδοῦναι" νῦν δὲ μοι δοκῶ ἰ εἰς ἐργων ἀφορμὴν 

αὐτὸ ποιῆσαι. 
ὑπομένειν 

Ἔκ τούτων δὺ ἐπορίσθη μὸν ἀφορμὴ, εωνήθη δὲ Ὁ ἔρια" καὶ 

ἐργαζόμεναι μὲν ἠρίστων, ἐ ἐργασάμεναι δὲ ἐδείπνουν, ἱλαραὶ 

δὲ ἀντὶ σκυθρωπὼν ἤσαν, καὶ ἀντὶ ὑφορωριένων. ᾿ξαυτὰς 

ἡδέως ἀλλήλας ϑώρων. καὶ αἵ μὲν ὡς κηδεμόνα ἐφίλουν, ὁ δὲ 

ὡς ἀφελίμους ἠγάπα. "Γέλος δὲ ἐλθὼν πρὸς σὸν Σωκράτην, 

γαίρων διηγεῖτο, ταῦτά σε, καὶ ὅτι αἰτιώνται αὐτὸν μόνον 

σῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀργὸν ἐσθίειν. Καὶ ὃ "Σωκράτης ἔφη" Εἶτα 

οὐ λέγεις αὐταῖς σὺν Ἧ φοῦ κυνὸς λόγον ; φασὶ γὰρ, ὅτε 

φωνήεντα ἦν τὰ ζῶα, σὴν διν πρὸς τὸν δεσπότην εἰπεῖν. 

Θαυμαστὸν ποιεῖς, ὃς ἡμῖν μὲν τοῖς Καὶ ἐριά ὅοι καὶ ἄρνας 

καὶ τυρὸν παρεχούσαις οὐδὲν δίδως, ὁ δ τι ὧν μὴ ἐκ τῆς γῆς 

λάξωμ ν᾽ φῷ δὲ κυνὶ, ὃς οὐδὲν τοιοῦτόν σοι παρέχει, βετα- 
δῶρ. οὗπερ αὐτὸς ἔχεις, σίτου. Τὸν κύνα οὖν ἀκούσαντα 

εἰπεῖν “Ναὶ μὰ Δία: ἐγὼ γάρ εἰμι Ῥὸ καὶ ὑμὰς αὐτὰς 
σώζων, ὥστε μήτε ὑπ᾿ ἀνθρώπων κλέπτεσθαι, μῆτε ὑπὸ λύχων 
ἁρπάζεσθαι" ἐπεὶ ὑμεῖς γε» εἰ μῆ ἐγὼ ᾿ προφυλάττοιμι 

ὑμᾶς, οὐδ᾽ ἂν νέμεσθαι δύναισθε. φοξούμενωι μῆ ἀπόλησθε. 

εὐπάδη. Ψιάς Ἠδύροου. Ηΐϑυοῃ. οὐ ηΐαηι: μας ποίΐομθ ροβιϊαση μθοι δοκῶ, ἔδγα 
ϑ14, Ηἰἱοιο δυίοτα σορσπαίο βθηβι ἀϊοϊ τ Υ 
ἄς ρεουηπία 56. 4188 δὰ δγίθπι δἰ 4 8ηὶ 
5 5οΙρΙ θη ἀδτη ϑυσηΐϊτατ. ΕΠοβίι5 σνϑτεί, 
οοσαβῖο, πιαΐογῖα οροΥ 5. βιιδοϊμιοπαϊ: γϑοίο, 
5ὶ τηοᾶο μεομγίατι γΟ] αουῖζ; δὶ νθγῸ ἰαγιαρι, 
ΟΥΓΑΝΐ, Πα ὙΠῸΧ ἱπίου 86 αἰ βεϊ σι τ 
ἐσορίσθη ἀφορμὴν ἐωνήθη ἔ ἔρια, Οοηῦ, Ζραη. 

δὰ Ψίρεν, 111. 1ν. 2. ᾿Αφοηρμὴ ἔργων Ἰάοτα 
εϑί, αυοά Απρίΐος ἀϊοϊυγ, “4 σαρίίαὶ ἰο 
δορίν, διιϑῖγι688 υἱέϊ. Κ». 

κ ὑπομένειν Κ’θρῃδη9 ὑσομενεῖν ΤηΔ]16- 
θεαί βοιρίυτα, Μυ]ραίαπη ΤΎΡΟΝ Ζριπο 
Δρροβίίο ἰοοῦ Ουτγορ.- 111. 1, 28, οἱ . 
ἴ, 20, ὕτογαῖθ νθῖὸ ψικὸν. Δ] ΙΘΠι15. Θο 
8 Ὁ Βυγὰ5 Ἰοοῖ γαίϊοημθ, ογίυβ Ψ11, 1]. 
28, ὥστε τῷ ̓ Ασόλλων; ἄλλα μοι δοκῶ χαρ- 
κι ὀφειλήσειν Δἰἰαθαηίο Ὠυΐς ΠΟΒΊΓΟ 
ΒΙΤΩΙΟΥ 68. Οὐηδίϊίιτι, ρτοροδίζιιηι, εἰ6- 
σγείμην πιο 68.) παμέματι, διηιονο μθοιι- 

ΒϑιηροΥ ζαζατι πῇ Παυοῖ δα]πηοΐατη. 
Ι ἑαυτὰς] Εχ Ἰεοῦίοηθ πηδΥρΊηα}} 1,6- 

ΟΠΟ]. ἑαυτοὺς ἀράς ὙΥ̓ οἰβίαημα, αὐ Αὐϊβίαγ- 
Οδτι5 5π0}}} 1π|6}}Πσᾶίαγ. τϑοίθ, ραΐο. 

ΤῊ τοῦ κυνὸς λόγον) ΑΌΌ]Δτα ἀ6 σ4Π6. οἱ 
σοῦ Αἰσώσου λόγοι ῬΙαϊοπ5 ῬΗφά. βθοΐ. 4. 

ῃ διν}] Ψαπεῖηα οὐ Τ᾿ υΐ5. οἷν ἀαηί. 
ο Ναὶ μὰ Δία"] Τπιθ! Προ ὀρθῶς ποιεῖ γ6] 

ΒΙ ΠΏ] τ δἰ γηγδιοπθιὴ απίθ ἤφο νετθᾶ. 
Ρ ὁ καὶ ὑμᾶς} (ορα]α τϑίογιαν δα Ἰηΐε]- 

Ἰοοΐητα καὶ αὐσὸν, οἱ εἰοηυϊγιμην ; οοηΐγα 
ὙΝ εἰβκθ τηδ]θθαΐ βουϊρίμστη ὁ καὶ ἐκεῖνα καὶ 
ὑμᾶς, τρίρυθῃϑ ἐκεῖνα δὰ δρποβ, ἰδ ΠΆτΩ, 
ο65605, 411 56οΐ. 18. Ποπηϊπδῖ, 

4 σρφοφυλάσποιμι ὑμᾶς ϑίορμαμῃιβ ὑμῶν 
τη] θΡραΐ, αὐ Ἡϊ]ετοηΐς νῖ, 10. οϑῦ αὐσῶν μεν 
γὰρ προφυλάπτσουσιν οἷ νόμοι. (οἱ ορροϑιῖ 
Ἡϊπάρρυτρ Ἰοουτη Ἡγτηπὶ ἴθ ΔΡΟΙ]ποπι 
γοΥβιι 599. νηὸν δὲ σροφύλαχβθε. 
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Οὕτω δὴ λέγεται καὶ τὰ πρόξατα συγχωρῆσαι, τὸν κύνα 
προτιμᾶσθαι. 
φύλαξ καὶ ἐπιμελητῆς. καὶ διὰ σὲ " οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς ἀδικού- 

μεναι ἀσφαλῶς τε καὶ ἥδεως ἐργαζόμεναι ζῶσιν. 

ΤΥ ΑΓΕ 

ΕἘὔ ΠΤΗΒΗΟΜ ΜΕΒΟΕΒῸΒΕ ΟΡΕΒΑΜ ἸΤΟΟΘΑΝΤΕΜ ΑὉἡὐ ΟΟΝΥΕΝΙΕΝΊΤΙΌΒ 

ΥἹΕῈ ΟΕΝΌΒ ΕΠΙΘΕΝΌΌΜ ἨΟΒΤΑΤΌΝ. 

[Αλλον δέ ποτε ἀρχαῖον ἑταῖρον διὰ χρόνου ἰδὼν, Πόθεν, 
ἔφη, Εὐδηρε, φαίνῃ ; : Ὑχὸ μὲν". σὴν ὑκατάλυσιν τοῦ πολέ- 

μου, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῆς ἀποδημίας, νυνὶ μέντοι 
ε κκηρο- Ὁ ἐπειδὴ γὰρ “ ἀφηρέθημεν σὰ ἐν τῇ ὑπερορίᾳ κτή- 

ματα, 
διρηλμδέροω γῦν ἐπιδημήσας “ τῷ σώματι ἐργαζόμενος τὰ 
ἐπιτήδεια πορίζεσθαι. δοκεῖ δὲ μοι τοῦτο κρεῖττον εἶναι, ἢ 
ἐ δεῖσθαί φινος ἀνθρώπων, ἄλλως {ε καὶ μηδὲν ἢ ἔγαννα; δ ἐφ᾽ 

Καὶ πόσον γρόνον οἴει σοι, ἔφη, τὸ 
σώμο, ἱπκωνὸν εἰναι ῥυισθοὺ (" τὰ ἐπιτήδεια) εργάζεσθαι ; 
Μὰ τὸν Δ';, ἔφη» οὐ πολὺν χρόνον. Καὶ μῆν» ἔφη, ὅταν γε 
πρεσθύτερος γένη, δῆλον ὅτι δαπάνης μὲν δεήση, μισθὸν δὲ 

ὅτῳ ὧν ,δανειζοίμωην. 

Ν ᾿ εν 3 7 Ω “ 7 Ν Ν Ἐ 
Κα: σὺ οὖν ἐκείναις λέγε. ὁτι ἄντι κυνὸς εἰ 

ν δὲ τῇ ᾿Ατεικῇῆ ὁ ὑΝΌΌν βίοι οὐδὲν κατέλιπεν, 

ἃ οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς) Ναοβοῖο ππᾶθ ΤηΔΥΡῸ 
ΒΙΘΡἢ. ὑσ᾽ οὐδενὸς, Τογγηάτα νυ] ραΐατη, ΠΘῸ 
Αἰάρσαπι, Παδθί, 

Ὁ κασάλυσιν] δ᾽ πηδοῦ ΒΘ] τὰ Ῥεϊοροη- 
ποϑίασατῃ ᾿πίρθγργρίαίασ ἃ ΟἸτηοηθ οοηΐρο- 
(0 Π|; 501}1σϑῦ ροβῇ ῬΥΪΠΠΔΠῚ ΡᾶΟΘΠΊ, αι: 
Ῥοϑβῦ ἀθοθῆπο Ὀ6]} πὶ πο 1 δοραςοτηοηΐος 
οἱ Αἰδρηΐθηβθϑ Ἰηϊέα ἕο, 

ο αὐτόθεν] Ἐχ Πᾶς ἴρϑα ὩχὺῸΘ ; 4110] οϑδὲ 
ῬΓΙῸ οἴκοθεν Ῥοδί(ατη. 

ἃ ἀφηρέθημεν] Ἰία οὑτὰ οίβκῖο ΠΠ|ΡῸΥ 
αἰογαιθ ΨΊπάΟΡ. οὲ Ἑαἰῖο Ῥαγίβίηα, ΟΠ 
Δηΐρ Εὐγπθβίιμλ οεϑοί ἀφηρέθη μέν, Ηϊηάο- 

θυγρ ἀφηρίθην μὲν τοαϊοθαῖ ; 5 ἘΣ ΠοΥιβ 
7Δοϊαγαγα οἵμμη τ 4015 εἰνίθιιβ Φοτητα πα ΠΘ τα 
Τροοταῖ, θ6]]ο ογορία Αἰμθηλθηβιθιιδ᾽ 1 5ῖι- 

Ἰάυιτη ῬΟΒβΘββίοῃΘ, ἴῃ ᾿4υϊθὺ αϊογουτη 
φύδιὶ καήματα σὰ ἐν τῇ ὑπερορίᾳ γῆ. ΟΠιαῦ- 
τηϊάο5. ἴῃ ΘΚ ΠΠΡΟϑῖο ἶν. 51. νῦν δι, ἐσεδὴ 
σῶν ὑπερορίων στίρομαι, καὶ τὰ ἘἜγγαια οὐ 

καρσοῦμεαι;, καὶ σὰ ἐκ τῆς οἰκίας πτέπραται 

απ αἰοία ρουίίηθης δα ΟἸγτωρίαϊ5. 89. 
ΔΏΠτιτ 4. 4010 ΠΟἸ]οΟμΕΐ ΤΠ ΟῚ 58 Ροπαπέιιν 
ἃ Χεπορβοπίο, ἄυο5 ΘΥ ΤΩ ΡΟβῖ τ πὶ ΠοτηϊΠδΐ, 

6 τῷ σώματι ἐργαζόμενος) 81 ἔαογαΐ οΟἸΪπὴ 
Βοογαξῖβ αἰβοίρι 5, αὐ αἀἰοϊέαγ ἰηἰτῖο οδρὶ- 
τ|5 ἀρχαῖος ἑσαῖρος 6}115, ποῦ ἀοθοθαὶς τηϊ- 
ΤΑΙ Δ ΟΙΒκο οἰνθη Λισατα δὰ ἱποϊΐαβ 
τραδοίι πη ΟρΡΟΥΆΤη οἵ ΘΟΥΡῚΒ 5:11 τη γοραΘ 
Ἰοσϑ8θο, ποὴ τηᾶρῖ8, αθδτα ἵπ ΟἸΘΔΠΠ 
ΤΊ ΓΆΤΊ ΟΡΟΥΓΆτὴ ποσῖι Ἰοσδίδη ἴπ ΡΟ 5{1]-- 
ἰτῖηο δὰ δηϊᾶτὰ ἀποθηάδτη, της φρεάνε- 
λης [1 νοσαῖα5. 
δ: εἶσθαι} απεῖπα δέεσθαι Βαροῖ. 
δ᾽ ἐφ᾽ ὅπῳ ἂν δανειξοίμιην) Τηιο]]ἰσὶε ρΡὶρ- 

Πὰ5, φιιοᾶ οὗ ταυζιμιπ δοοϊρίθπά νι ορρο- 
Ὠδλι. Νίδι ἐσὶ 6. ἀαϊ. ροβὲ νϑυῦθα δανείζειν, 
δανείζεσθαι, αὶ Ρ᾽σηι5, δὐχξ ΔΙ ἕογατη οογϊ- 
ἐϊοτιεην ἀρποίαϊ, ψα φιιῖς ηυμέμαηιν ἀθὲ υοὶ 
αοσοϊρίαί. ϑὲὶς δανείξεσθαι ἰπὶ τοῖς μεγάλοις 
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οὐδείς σοι ϑελήσει τῶν τοῦ σώματος ἔργων διδόναι. ᾿Αληθη 

λέγεις, ἔφη. Οὐκοῦν, ἔφη, ἀρεῖττόν. ἐστιν ἷ αὐτόθεν τοῖς 8 

φοιούτοις τῶν ἔργων ἐπῤειδεάθαι, ἃ καὶ πρεσθυτέρῳ γενομένῳ 
ὑπαρκέσει; καὶ προσελθόντα, Κ (τῳ) τῶν πλείονα, χρήματα 
κεκτημένων τῷ δεομένῳ φοῦ συνεπιρυελησομένου, ἔργων τε 
ἐπιστατοῦντω καὶ συγκομίζοντωα καρποὺς καὶ συμφυλάτ- 
σοντὰ τὴν οὐσίαν, ὠφελοῦντα ἀντωφελεῖσθαι. Χαλεπῶς ἂν; 4 

ἔφη. ἐγὼ, ὦ Σώκρατες, δουλείαν ὑπορείνωιμιι. Καὶ μὴν οἵ 
γε ἐν ταῖς πόλεσι προστατεύοντες καὶ σῶν δημοσίων ἐπιρνελό- 
μένοι οὐ ἐρολραρεκέστεροι ἔ ἐγεκῶ τούτου, ἀλλ᾽ ἐλευθεριώτεροι 
νομίζονται. Ὅλως μῆν» ἐφῆή, ῶ Σώκρατες; σὸ ὑπαίτιον 5 

εἶναί τινι οὐ πάνυ προσίεμαι, Καὶ μῆν, ἔφην, Ἰυύθηρε, οὐ 

πάνυ γε ῥᾷδιόν ἢ ἐστιν εὑρεῖν ἔργον, ἐφ᾽ ᾧῷ οὐκ ὧν τις αἰτίαν 
ἔχοι. χωλεπὸν γὰρ οὕτω τι ποιῆσαι, ὥστε μηδὲν ἀρυωρτεῖν» 
χαλεπὸν ὃὲ καὶ ἀναμαρτήτως σι ποιήσαντα μὴ ἀγνώμωονι 

κριτῇ περιτυχ εἶν. ἐπεὶ καὶ οἷς νῦν ἐργάζεσθαι φὴς: αυμάζω 
εἰ ῥᾷδιόν 5 ἐστιν ἀνέγκλητον ὀβεχήεσθαιν Χρὴ οὖν πειρᾶσθαι 6 
τούς τε φιλαιτίους φεύγειν, καὶ τοὺς " εὐγνώμονας διώκειν" 
καὶ τῶν πρωγμάτων ὅσα μὲν δύνασαι ποιεῖν, “ ὑπομένειν, 
ὅσα δὲ μὴ δύνασαι, φυλάττεσθαι" ὅ τι δ᾽ ἂν πράττῃς, 
Ρ φούτων ὡς κἄλλιστα καὶ ὶ προθυμότατα ἐπιμυελεῖσθαι. Ὡρύὕτω 

γὰρ (ἀν) ἥκιστα μέν σε οἶμαι ἐν αἰτίῳ εἰναι, μάλιστα δὲ 

«ὅκοις, ἡνμίμιην σα σογιλἑογα ἀσοί) 76, πὲ 
τα βγη γιουοθίοβ δῖηπέ βοϊυεηαζῶ : δανείζειν 
ἐσὶ τοῖς ἀνδραπόδοι;, 8ογυΐβ ρίαηονὶ διιρροϑὶ- 
ἐἶ τυμέμην ἀαγθ. Μια. Ἐοῖβ. [πά. 
Τ)οιη βίῃ. ν. δανείζειν. Οομξ, Του. ῬΒοΥτη. 
ἘΝ ἼΗι δ6.. 88, 

ἢ (τὰ ἐσισήδεια)) ϑθοίιθα ψουρα ὈΥΪΤη118 
Ἑτγηδβίιβ δά ὙΠ ΠῸΠ Ῥευ ποῦ ΥἹαϊε, 
4άρτη ϑοθοαίι5 ΒΟΠ 2 Ρ]Δπηθ ΟΥΪ511, ΠῚ 
θθηθ ἀοίθηαϊε Ηϊπάθρθυγσ. 864 ρῥτεεογθα 
ἄν οχοίάϊθθα Ῥυῖο, οἴε, ἄν --α εἶναι αὐ 5ἷ1 
ΓΓΩΤΙ ἐθτηροτίβ βρη] Ποατῖο. 

1 αὐτόθεν] ϑιαίίτη 8} Ἰηϊτῖο. 
Κ (τῳ) στῶν πλείονα) ἘΠ οἴθῖκο ἀθ]οΐι τ 

τηϑ] αἱ τῳ, υοά 1ηξο σίγα βθο δὶ σογητηδίθ 
ῬΡοϑί μένων, 500] ίο, οἱ ΒΘ θη σῷ ἴῃ 

τῷ τὴ . οῖπάο σοῦ συνεπιμελησομένου 
ουτα ϑέθρπαηο τηδ]ΐ βουῖροσο, φυᾶτα ΕΔ ὰ. 
ῬΥ. σου τϑρθίοσο δὺυΐ Ῥατγὶβ. ΕἸ ἀἸ ΕΟ ἢ5. σου 
οὐτῃ Ζουπίο γρεΐροσο. 

1 “Ὅλως μὴν] ΜΠ μὸν τῃ πᾶς ογαύϊοιιο 
αἸβρ! σοί. 

τ ποιήσαντα) 516 οἴπὴ ΕἸογθηςΐηο 1. 
βυρἀθηίθ γηθβίο νυ]σαίμμη ποιήσαντας 
σοΥγοχὶ. Φυμίϊηα ποιήσοντας, Ὗ αἴϊςο, 1. σ-οή- 
σοντώ ἀδί. 

π᾿ εὐγνώμονας) Ῥατΐδ. 1. συγγνώμονας 
ἀαί. 

ὃ ὑπομένειν] διαδοίρογο, οὐ ΕἸῸΪ ᾿τροηϊ 
Ῥαδί!. 

Ρ τούτων] Τα ΟἸΙΠῚ Μοββίαπο 1. οὐ ρυΐπια 
Β4511. Ζουπο οὐ βομΖ, τούτῳ 451]. 11. 
σούχου ϑίορῃ, 81:6. Οὑτορ. 111. ΤΠ) Θὲ εἰ 
σι ποὺ καλὸν ἴδοι, εἰς σὴν στρατιὰν χαῦσα 
στώμενος διεδωρεῖτο σοῖς ἀεὶ ἀξιωτάτοις Παθοΐ 

Ουρ!, ῥτορδηΐθ Ζρϑιυηΐο ΡΥῸ, τοῦτο. 
4 οὕτω γὰρ (ἄν)) Τηβογα!, 4018 τα ΠΐτηΘ 

ΔΡ6556 ἀρθθῦδί, ραγσυ] τὴ ἄν, αὖ ἔα τὰ ΓΌ Γα 
τοτηρυ5 ἀοί δίυγ. ΜίτοΥ ποιηΐποιι δ- 
Παρθἶ886 π᾿ νυ]σαία Ἰροίοπο. 
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““,.,Ά.᾽ ͵ὔ 7 ςε “- ςω Λ, Βν ἅ -“ 

τῇ ἀπορίῳ βοήθειαν εὑρεῖν, ῥᾷστω δὲ καὶ ἀκινδυνότωτα ζῆν 
καὶ εἰς τὸ γῆρας διαρκέστατα. 

ΟΑΡ, ΙΧ. 

ΟΠΙΤΟΝΕΝ Α ΒΥΘΟΟΡΗΑΝΤῚΒ ΤΌΤΌΜ ΒΕΡΘΌΙΤ. 

“ ΄ ἐν 

Οἰδα δέ ποτε αὐτὸν καὶ Κρίτωνος ἀκούσαντα. ὡς ὃ γαω- 

λεπὸν ὁ βίος ᾿Αθήνησιν εἴη ἀνδρὶ βουλομένῳ τὰ ἑαυτοῦ 
ἣν ἂν “ Χ 2 ΠΑΝ ᾽ ΄ ᾽ ᾽ 

πράττειν. Νῦν γὰρ, ἔφη, ἐμέ τινες εἰς δίκας ἄγουσιν, οὐγ 
“ ΠῚ "» Ὁ νῦν “Ὁ 3 4 " “ " 

ὁτι ἀδικοῦνται υπ ἜΝ αλλ 6} νομυίζουσιν, ἥδιον ὧν ἕυε 

2 ἀργύριον τελέσαι, ἢ πράγματα ἔγειν. Καὶ ὃ Σωκράτης, 

Εἰπέ βμοι; ἔφη; ὦ Κρίτων, κύνας δὲ τρέφεις, ἵνα σοι τοὺς 
λύχους ἀπὸ τῶν προξάτων " ἀπερύκωσιν: Καὶ μάλα, ἐφη' 

᾽ “Ἃ δ. 
μᾶλλον γάρ ῥῥοι λυσιτελεῖ τρέφειν, ἢ μή. Οὐκ ἀν οὖν 

“ρέψαις κοιὶ ἄνδρα, ὁ ὅστις ἐθέλοι τε καὶ δύναιτο σοῦ ἀπερύ- 

κεῖν τοὺς ἐπιχειροῦντας ἀδικεῖν σε; Ἡδέως γ᾽ ἄν, ἔφη, εἰ 

8 χαλεπὸν ὁ βίος] Ῥτορίου βυοορβδηία- 
ΓΌΤΩ Ῥθϑίθπι, 4105 Ρ᾽θῸ5. ΑἸΠΘμΙθηβὶβ [Δ ο1]6 
Ρδ δι νοχαῖθ ορυϊγηαίθβ δὲ ΡΥ ΤΠ ΘΓ, 
αμοᾷ δα ἀροιηοογαίίαμα βουναπάδπ) οοπάιι- 
σοῦ Ρυιαθαηί. (δἰ υτηπίδίουθθ σαγὴ αἴε1-- 
ΟῈ5. Ὄχδρὶαραηΐ, 5] θπηΐ γοσαθΌ]Ὸ σείειν 
ἀἰοοθαμέωσ, ϑῖο οϑῦ 'π Αὐϊβίορμαμῖβ ἔδσο 
659. σῶν δὲ συμμάχων ἔσειον τοὺς παχεῖς 
καὶ «λουείους.- 

Ὁ ἀσερύκωσιν) Ῥατῖ5. 1. 5ἰτηρίοχ ἐρύκω- 
σιν ἀαί. 

ο οἵῳ σοὶ] Αἰεΐοθ ῬΥῸ οἷός σν εἶ, Τ)οἴποορ5 
ϑίορῃ. ἀπεχθανόμενον ἀοά!ι. 

ἀ εἰσὶν ---- σῶν] ΤΠι6] σα σινές, 
6 ἐκ σούτων] Εδϑύ αὐλΐηο, δαΐ δα ἢιῖ8 ολυϊ- 

διι58, 405 ποπλϊηανογαΐ ϑοογαίθθ, ὉΠΌΠΩ 
ἱπαυϊγοηΐοθ ᾿ηνθηϊα πη πουηΐϊηθ Αὐομοαο- 
ΤῊ ΠῚ ἀρίστη ΘΟΏ51110 5110. 

 ᾿Αρχέδημονὔ)[Ἠ ΟΘυϊ ἀοίηάο Ροΐθῃβ 
Αιβοηῖβ ἀθυμαρόριια μα, αιιθπ) ποπαΐπαξ 
ποβίου ἴη ΗΘ] οπϊοογατα 1. νἱ]. 1. Αὐἱβίο- 
Ῥθδηθς ἵπ ᾿ἰδηΐβ 588. ἸΙρριπὶ γοοδέ οἱ 
νοῦϑιι 419. ὃς νυνὶ δημαγωγεῖ"-- κἄστιν τὰ 
πρῶτα τῆς ἐκεῖ μοχθηρίας. αὶ Ἰοθυβ Ροτ- 
εἰηοι δά ΟἸγπιρί 5 983, Δππιτὴ ὅ. Χομο- 
ΡΒοπίῖβ νοτῸ τότε προεστηκὼς ἐν ᾿Αθήναις δὰ 

ΟἸντρ. 95. ἀππιθ οπάρθηη. Ἐπιπά θη, 
γλάμωνα τιοτηϊηαΐ Τγϑίαβ οοηίγα ΑἸοϊθῖα- 
ἄρ Ρ. 556. 1)ίνϑυϑιιβ ΔὉ δὸ Αὐοῃθάθγηιιβ 
ὁ πήληξ ςορῃομηϊπαίι8 δρυὰ “  βοῃϊμθι 
σομία (ΟἰρορΕοπέθπὶ Ρ. 551. αἱ Ἰοοις 
Ροτεΐηθε δά Οἰγιηρ. 112. δῃπιπη 8. 4ιοπὶ 
τὰ νἰνοστ δάπμας 5πρηϊβοδηῦ νοῦρα οὗτος 
ἔν ταῖς ὃ σἡληξ. 

8 εὐφυέστερος (ὠν)}} Ηδπο γοββίδηϊ Πρ τὶ 
Βουρύατγα πὰ να]ραῦὶ ἔφη ῥᾷστον εἶναι τηοΥγϊίο 
οατῃ ΕΠ ΚΘΉΪΟ Ρῥγεῖ ΠῚ Ζευῃο, ἱπσοτη- 
τησἧρ ἰδτηθη ὧν ἃ ἈΠ Κρηΐο 74πὶ ἀδηηηδ- 
ἴὰπη, ἀδίθπε θηβ, 

ἢ λαμβάνειν Αρυά ὨρΒΙΓΩτα Ἐν ππ Ἃ, 
εἴ «τις οὕτως ὀλίγα ἐργάζοιτο ὥστε μὴ λαμ- 

βανειν σὰ Σωχράτει ἀρκοῦντα Θϑῖ ΔΟΠ]ΌΪΓΟΥΟ, 
ῬΆΓΑΤΘ 5101. ἐπη τοῦ ἴεγθ δϑὲ οὐδὲν λαμξά- 
νοβέεν ἐκ τῆς γῆρν οὔτε ἀπὸ τῆς οἰκία; 11 
ν]]. 1. ἐκ χωρίου Ατ᾽δίορ. ΝῸΡ. 112] 
ὉΌΙ νοοιῖσαὶ, τοαϊταβ οχ φαϊθυ5 ν6] ἴθυνα 
β'σηϊβοδίασ, 81 ἀδίαμτη 80 δίαιιο ἈρΟΙρογο 
β πὶ οιῖιν, το λαμξάνεν σαρά τινος 
αἰοίτατ. Αὐομθαθπλὰ8 ἸΡΊΓῸΥ 5] ἃ ΒΥ ΘορΠΔῺ 
εἰς Ῥθομηΐδη ΘΟΥΓΙρΡίι5 δοοθρίδβοί, υἱ 
Ὀοποβ οἰοαιθηίία θα νϑχαγοί, ἔτη λαμξά- 
νειν παρὰ «ῶν συκοφαντῶν αἷςὶ ἀρθεραῖ; 
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μὴ Φοβοίμην, δ ὅπως μὴ ἐπ᾿ αὐτόν με τράποιτο. 

οὐγ, ὁρᾷς, ὅτι πολλῷ ἥδιόν ἐστιν χαριζόμενον ὁρίῳ σοὶ 

ἀνδρὶ ἢ ῆ ἀπεχβόρενον ὠφελεῖσθαι; εὖ ἰσθ᾿, ὅτι 4 εἰσὶν ἐνθάδε 
σῶν τοιούτων ἀνδρῶν, οἵ πάνυ ἂν φιλοτιμνηθεῖεν φίλῳ σοι 

χρϑφόνων. 

Καὶ " ἐκ τούτων ἀνευρίσκουσιν ὦ ̓ Αρχέδημον, πάνυ μὰν 
ἱκανὸν εἰπεῖν τε καὶ πρᾶξαι; πένητα δέ. οὐ γὰρ ἦν οἷος ἀπὸ 

παντὸς κερδαίνειν, ἀλλὰ, φιλόχρηστός χε καὶ 8 εὐφυέστερος 

(ὦν) εἰπὸ σῶν συκοφαντῶν "λαμβάνειν. Τούτῳ οὖν ὃ Κοί- 
τῶν; ὑπότε συγκομίζοι ἢ σῖτον ἣ ἔλαιον ἢ οἶνον ἢ ἔρια Φ' 

ἄλλο τι τῶν ἐν ἀγρῷ γιγνομνένων χρησίμων πρὸς τὸν βίον, 

ἀφελὼν ἐδωκε καὶ ὁπότε Φϑύοι, ἐκάλει, καὶ τὰ τοιαῦτα 
πᾶντα ἐπεμελεῖτο. Νομίσας δὲ ὁ ̓ Αρχέδημος ἀποσερο- 

φήν οἱ τὸν Κρίτωνος οἰπον; μᾶλα περιεῖμοι αὐτόν. καὶ εὐθὺς 

τῶν συκοφαντούντων σὸν Κρίτωνα “ὠνρυράκαι πολλὰ μὲν 

ἀδικήματα πολλοὺς δ᾽ ἐχθροὺς, καὶ ο αὐτῶν τινὰ προεκῶ- 

λεῖτο εἰς δίκην δημοσίαν, ἐν ἢ αὐτὸν Ῥέδει κριδανᾷί; 4 δ΄ τι 

δεῖ παθεῖν ἢ ἀποτίσαι. 

υοά 81 οοπίγα τορδίι5. ΔΤ] ΘΟ τη Θ., ΑἸΒΆΤΩ 
5ιιβοθρῖς δ ἀθέθμαϊς 18, ταὖ σα]. .«ΤΔίογϑϑ 
ἴρβοβ αρργεάογοίιν, βόα τατβ τὰ τθάϊρο- 
τοί, αὐ Ῥϑουηΐα Οὐαί 56 σβαϊτηθσοπὶ Δ 
Αὐοπράθγμοϊ δοουβαίΐοθθ, (ᾳυοά ἔαδοξυτη 
ΠΔΥΓΘΪΌΥ 5θοῖ, 6.} ἰῷ νοῸ Ατομθάρχηιιϑ 
γροίο λαμβάνειν ἀντὸ «. συκοῷ. αἰοίπις, ἃ 6ϑΐ 
τϑάϊεατη δὲ νϑοίραὶ Πᾶρογα οχ σδ]υηΐα- 
τούτη ἔγαυ υ]θητΐα ρουβοαοπάδ οἵ νἱπαάϊ.- 
ςαπάα. Θῃοά 401 ἔδοοτα ρυθῖου τηϊ]ίοβ 
Ἰάοποιιβ 6ϑί, 15 ασδοο εὐφυέστερος ἀπὸ σ᾿ σ- 
λαμβάνειν. 14, οΥοάο, ἀρραῦθοϊε ΟΠ ΟΡ 5 
6550 σοπ]θοίυγα υἱχὶ ἀοοί εὐφνέσσερος ἤ ὡς 
ἀπὸ τ. σ. λ. αιάτα ὙΥ οἶδίκθ ργορβίατη ψε- 
τρηο ΘΧΡγεββίί, 

1 ἢ ἄλλο τι] ΕΠ44. ρυ. οἱ Ῥασγῖβ. σι' ουηϊέ- 
τὰαηξ: ἢ εἰ σι ἄλλο Ῥατῖβ. 1, ἀαΐ. 

κ ἐκάλει) Αἀ οοὐπάᾶτα ἤδοϊο βδουῆοῖο 
5ΒΌτΤΩ ΘΠ ἄλση στη φΟρτιδί5 οἵ τα ΐοἶβ, 

Ἰ καὶ τὰ τοιαῦτα) Τῆι] Προ κατὰ, αυοά 

ἰηβοσὶ γόϊιογ Ῥογίιβ οὐ 1,θουοΐ. 
Τὴ ἀποστροφὴν) Ἐ ἀἰτο Πογηδηδ ἀπόοτρο- 

φὴν, νυ] ρσαΐατη 'π τηδυρίηα Βαθοί. 
πὶ ἀνευρήκει] Ἰλυγίι5. πος (οτηρο5. ΟΌΓῚ 

εὐθὺς Ἰαποίατη οοηβοραΐ Ἐγποϑί, Ἰάθοψας 
Ρ᾽φἔεγοθας ἰὰ πυοὰ ΟΧ ἱπρθηΐο 50 ἀθαϊέ 
( Ἀβία!ο ἀνευρίσκει, 

Ὁ ὃς, συνειδὼς αὑτῷ τ πολλὰ καὶ 

Ο αὐτῶν «ινὰ) Ηδφο νοῖρθα οχ Δ οββίδῃο 
Ι. 5010 δοςθββουιηΐ, νυ ]ρῸ ΟἸηΪδ558. ΒΘ] 6 Π5 
προεκαλέσατο οΧ Ψίπαορ. 11. ἴῃ σπροεκα- 
λεῖτο γτηυίαυνϊῦ Ζθαπθ Ριορίθυ βρημιθηΐίία 
ἱτηρευξοοία. 

Ῥ ἔδει κριθῆναι, δ, σι δὲῖ } 171 φιιο 7μαϊοῖο 
ἔροην (380. ϑδψοορ᾽αηπέαην) ορογέογοέ υοὶ 
»,ωπαην ΘΟΥ̓́ΡΟΥΘ ἴμιεγα υεὶ ηιμίοέαην εοἰυθγ6. 
ἘΠῚ δυΐοτη, πη Βτοάδξιιβ, πθὸο 706 ]ο 1] 
ἔουτηυα, 4ὰὰ 415 δοσυβαίασ, αὖ νοὶ βὰρ- 
ῬΙΙοῖο Ρομᾶτα Ἰυδΐ, ν6] ταμ]οεία δΗΠ]οϊδίιτ. 
Ἰ)οσλοβίῃ. “σιμάτω ἡ Ἡλιαία, ὃ, σι χρὴ 
παθεῖν αὐσὸν ἢ ἀποτίσαι. ΡΙ]αΐ, ὧν δ᾽ ἄν 
καταψηφισθῆ, τιμᾶν δ, τι χρὴ παθεῖν αὐπῶν 
“σινὰς ἢ ἀποςίνειν. Ζ. 

4 ὅ σι δεῖ παθεῖν] Ἐουτηυ]α βο] ομηΐβ 7υ- 
αἴοιῖ ΡΌΡΠοΙ, πὰ Πποβίου ὉΠ ΤΌΣ ἔλοοίθ ἴῃ 
(Ἐεοποτοϊοὶ ΧΙ, 24. πολλάκις ἐκρίθην δ΄ τι 
χρὴ παθεῖν ἢ ἢ ἀσοτίσαι. «Πα ]οἷϊ ογαΐ σιροᾷν 
ὅ τι χεὴ ΄σ- ἤ ἀσοσ. 

Υ σολλὰ καὶ πονηρὰ] ΒΒ: ΤΡ] οἰίοσ Ατεϊςοῖβ 

δϑὲ ῥτῸ σολλὰ πονηρὰ Υθοίο τποηρηία ὙΥ ε15- 
Κίο, αὑἱ 6χ ποβίγο ἱπήτα ΓΝ, 11, 55, σολλὰ 
καὶ χαλεπὰ οχΧ Τ γδῖα πολλὰ καὶ δεινὰ ἴατ- 
ἄανῖξ; 56α θέλη Ηγοάοίιβ 1. 91. πολλὰ 
καὶ δλθιω οὕ τηυ]ία 5ἰτα τα Παρϑί, 

Τί δ᾽ ; ἔφη, 5 

4. 

δ 

-.«ἡὦἡ ὡ δὰ 



106 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΚ ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΙΜ 

πονηρὰ, πᾶντ᾽ ἐποίει, ὥστε ἀπαλλαγῆναι φτοῦ ᾿Αργεδήμου. 
Ὁ δὃὲ ᾿Αρχέδημος οὐκ "ἀπηλλάττετο, ἕως τόν τε Κρίτωνα 

ἀφῆκε, καὶ ἢ αὐτῷ χρήματα ἔδωκεν. ᾿Επεὶ δὲ τοῦτό τε 
καὶ ἄλλα τοιαῦτα ὃ ᾿Αὐχάδημορι διεπράξατο ἤδη, τότες. 

ὥσπερ, ὅτων γορυεὺς ἀγαθὸν κύνω “ ἔχῆ» καὶ οἱ ἄλλοι νορυεῖς 
βούλονται πλησίον αὐτοῦ τὰς ἀγέλας ἱστάναι, ἵγω τοῦ 

κυνὸς ἀπολαύωσιν, οὕτω καὶ τοῦ Κείτωνος πολλοὶ τῶν Φίλων 

ἐδέοντο καὶ σφίσι παρέχειν φύλακα τὸν ᾿Αρχέδημιον. Ὁ δὲ 
᾿Αρχέδημος σῷ Κρίτωνι ἥδεως ἐχριξίξετο, καὶ “οὐχ, ὁ ὅτι 
μόνος ὁ Κείτων εν ἡσυχίᾳ ἦν, ἀλλὰ καὶ οἱ φίλοι. αὐτοῦ. εἰ 
δέ τις αὐτῷ τούτων, οἷς ἀπήχθετο, ὀνειδίζοι, ὦ ὡς ὑπὸ Κρίτωνος 
ὠφελούμενος ὁ κολακεύοι αὐτόν" Πότερον οὖν. ἔφη ᾿ ̓ Αργέ- 

δήμιος, αἰσχρόν ἐστιν εὐεργετούμενον ὑπὸ χρηστῶν ὠνθρώπων 
καὶ ὠντευεργετοῦντα, φοὺς μὲν τοιούτους φίλους ποιεῖσθαι. 
φοῖς δὲ πονηροῖς διαφέρεσθαι" ’ ἢ τοὺς μὸν καλοὺς κἀγαθοὺς 
ὠδικεῖν πειρώμενον ἐχθροὺς ποιεῖσθαι; τοῖς δὲ΄ πονηροῖς συνερ- 
γουντα πειρᾶσθαι Φίλους ποιεῖσθαι, καὶ χρῆσθαι σούτοις 

ἀντ᾽ ἐκείνων ; 

᾿Αρχέδημος 
“ 

ἃ ἀπηλλάσσεσο --- ἀφῆκε) Δοεναγη ἀ- 
σαλλάξα, τοὺς κατηγόρου: Ροβϑυ 1 γϑῖαϑ ο. 
Ῥμίϊοον. ο. 1. ἀφεῖναι 46 δοουιξαίοτα ροϑὶ- 
τὰ δηποίανις οαπὶ αἰΐοσο Ηδυροογδίϊοι 
ΠῚ ἀφεὶς καὶ ἀπαλλάξας. 

Ὁ αὐσῷ] Ατομϑάριηο. 
ο ἔχη] ΕἘΔλ4. ρΡγ. ἔχε Βαβθθηΐ. ΒΘ 6 Π5 

βούλονται, γροίαΘ 6ΟχΧ ΤΘΟΠο]. 560, τϑοθρὶξ 
Ζθιαμηθ ΡΙῸ νιυ]σαῖο βούλωνται, ιοα τηΐτου 
ἃ ϑομαιζιο τοἰογϑίατη. 

ἀ᾿ οὐχ ὅσι μόνος] Τηβοϊθπβ ἤουμηι]δ, 
πάτο ὅτι ἀθ]οθαΐ ΕΠ βεῖ, βουναυὶ ν οἱ 
Ζϑιηθ ᾿πιρ]]θοίο λέγω; 5[η πο 6] ρ515 
αἰβρ] !οθαΐ, τοΐαυ! ὅτι ἴῃ ἔτσι 1. 6. ροδίμαο: 
48 φαϊάοπι ετηθπάδίο Ἰατα υἷσοὸ ἀοοίο 
δριὰ Βιτηβοποπ ἴῃ ΙηΘηΐθ ΠῚ ΥΘΠΟΙΪΐ. 
Ἑαιάρτη εὐ Εἰὐπθοίο ἔαοϊο, Ῥυϊμη πὶ 
ἀἴσθγθ βοῖθὲ ΧΘΠΟΡΠΟη μὴ ὅτι -- ἀλλὰ καὶ 
ῬΙῸ γογι, δοϊιεηι, 86εἰ φέϊαηι, νϑ] αὐ ἵπ ΟΥτΟρ. 
ΗΙ. ἷ, 28, μὴ γὰρ ὅτι ἄρχοντα ἀλλὰ 
καὶ οὗς οὐ φοβοῦνται. Αὐγίδηιιβ Ὀγποροῖ, 
Χχῖν. 1. μὴ ὅτι ἐλάφους αἱροῦσιν ---- ἀλλὰ καὶ 
φοὺς ὄνους. ΑἸΐα ποίίοπο οβέ ἴῃ ϑγτωροβῖο 
δὲ δἱμθὶ, νοϊαι ϑυταροβὶϊ 11. 26, καὶ οὐδὲ 
ἀναπνεῖν, μὴ ὅσι λέψειν σι δυνησόμεθα, δὶ 

ἦν, καὶ ὑπὸ τῶν ὦ 

[Ἔκ δὲ φούτου εἷς τε τῶν Κρίσωνος φίλων 
ἔλλων Κρίτωνος φίλων ἐτιμᾶτο. 

1, δἰῖπα ἀϊοϊξαν π6 ἀΐσανι. ΟἿ ΒΌρτα 1. νἱ. 
11. 

6. κολακεύοι)] [τὰ οὐτὰ ΗΠἀοΘΡαγρῖο οἱ 
οαἀϊίοηθ Ῥαγῖβ. {01 ας. 1. οἱ ΕἸοσθηῖ. 
Α. Ο. Ε. Απίρα Ἰοροθαίῃσ κολακεύει. 
ψαΐῖο. 11. αὐτὸν οὔητεϊξ. 

ΓῈκ δὲ τούτου] ῬαΙῖ5, 111. φσούτων ἀαϊ; 
ΠΟῊ ἱπορίθ. 

δ᾽ τοιάδε] ῬατΙΐβ. 1. σοιαῦτα ὅπως ἀνασώ- 
σῃ ἀαῖ. 

ἢ σῶσσρα σούτου] Ζυπεῖπα Σώσερατον, 
ραά. Το αι σῶστρα πούτω, φυοά ἐ ἐσὶ σούτῳ 

6556 ἀθθεραὶ οχ ΤΠ οῖβκη οριπίοπθ. Βτο- 
ἀξοῦμα βθοιτβ Ζθιηθ σούτου ἀραϊί, αιοά 
Ργϑῖους οὐἴαπλ ΘΟΒΖ 5ὰο ᾿νθηΐο σούφοις. 
Ἑφυϊάθτη σούτου ΠΟ τηᾶσὶβ ἔθη πὰ 
σΘῆβ60 4π8ΠῚ νυ] σαΐοτη σούτῳ ; 4ιιαγθ δὰ 
οὐπὶ Π οἰβκΚίο ἐπὶ σούτῳω αι οὐπὶ ΒΟ Ζὶο 
τούτοις ΒΟΥ Θη 1. 

Η ἀνακηρύσσων] Ηδης οιβκὶϊ σοττθο- 

Ἐἰοπθτ να] σαί ἀ ἀνακηρύσσειν Βυτηδγιηὶ δοε- 
βίδηιι 1. οὲ Μία. 11. ἀλλά γε νὴ Δία 
παρακαλῶ σῶστρα τούτῳ ἀνακηρύσσων Ῥαγΐϑβ. 
1. Σώσφρατον ἀνακηρύσσων Ναῖϊς. 1. οἱ 
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ΘΆΡΟΧ,; 

ἈΜΙΓΟΒΌΜ ἹΝΡΙΘΈΝΤΙΖΕ ΟΟΟΒΕΕΝΌΌΜ Ε55Ε ΒΕΝΕΕΊΟΙΙΒ ΒΘΟΟΘΕΤ. 

Οἴδα δὲ καὶ Διοδώρῳ αὐτὸν ἑταίρῳ. ὄντι 8 τοιῶδε διαλεχ- 
θέντα: Εἰπέ ῥμοι» ἔφη, ὡ Διόδωρε, ἄν τίς σοι τῶν οἰκετῶν 

ἀποδρᾷ, ἐπιμελῇ ὅπως ἀνακομίσῃ ; Καὶ ἄλλους γε νῆ 

Δ΄, ἔφη: παρακαλῶ, " σῶστρα τούτου ᾿ ἀνακηρύσσων. Τί 
γάρ; ἐφη, ἐᾶν τίς σοι κάμνῃ τῶν οἰκετῶν, ἘΚ σούτου ἐπι- 
μελῆ, καὶ παρακαλεῖς ἰατροὺς, ὅπως μὴ ἀποθάνη; Σφόδρα 
γο ἔφη. ἘΝ δέ τίς σοι τῶν γνωρίμων, ἔφη, πολὺ τῶν οἰκετῶν 
χρησιμώτερος ὧν, κινδυνεύει δὲ ἔνδειαν ἀπολέσθαι, οὐκ οἶτι 
σοι ἄξιον εἰνοῖ ἐπιμεληθῆναι, ὁ πὼς διασωθη; ᾿' Καὶ μὴν 
οἶσθά γε: ὅτι οὐκ ἀγνώμων ἐστὶν - Ἑρμογένηρ' αἰσιχιύνοιτο 
δ᾽ ἂν, εἰ ὠφελούμενος ὑπὸ σοῦ μῆ ἀντωφελοίη σε. καίτοι τὸ 

ὑπηρέτην ἐκόντο τε καὶ εὔνουν καὶ "παρᾶμονον “(καὶ φὸ 
κελευόμενον ἱκονὸν ποιεῖν) ἔχειν, καὶ μὴ μόνον σὸ κελευόμενον 
ἱκανὸν ὄντα ποιεῖν, ἀλλὰ δυνά μενον καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ χρήσιμον 

εἶναι» καὶ προνοεῖν καὶ προξουλεύεσθαι, πολλῶν οἰκετῶν 
οἶμαι ἀντάξιον εἶναι. ῬΟῚ μέντοι ἀγαθοὶ οἰκονόμοι, ὅταν 

στὸ πολλοῦ ἄξιον μικροῦ ἐξῇ πρίασθαι, τότε Φασὶ δεῖν ὠνεῖσ- 
θα... νῦν δὲ “ διὰ τὰ πράγματα εὐωνοτάτους ἐστὶ φίλους 

ΕἸογοηΐ, Εἰ. σῶστρα ἀνακηρύσσειν Μαιῖς, ΤΊ. 
ΕἸογ. ΒΒ. οπΊΐ550 σούσῳ. 

Κ σούτου] Τυπέίηα τούτων ἀαι, Ῥαγΐ5. 1. 
νοσἢ ῬΥῸ κάμνῃ. 

1 Καὶ μὴν] Απίο δο δχοϊάϊββ ααθράδτη 
ΟΧ ϑοογαῖίς ογσγαϊΐοῃθ, ΠΟ γδπηᾶ οϑί ὟΝ οἰ Κὶὶ 

ςοη]θοίιγα, ϑ0Ὀ110 πο οχϑρθοΐαία 1Π]]ΟἸ [ᾺΥ 
Ἡροηποσθηῖβ τηθη0 ἀηΐθα ὩΟη ΠΟΙΏΪ ΔΙ]. 

τὴ Ἑρμογένης) 6 ΄τιο ἀϊοσρίυγ δὰ Γ. 
ὙΠ. 4. ὑπᾶθ νᾶηᾶ ΔρράαγθὈϊῦ οοῃθοίατᾶ 
ΥΥ εἰβκίαπα Η ουτηθορθῆθη ῬΟΙ15 δ5ι115 οχτι- 
ἴατη {πιῖ556 θ6110 ῬΘΙοροπηοϑῖδοο σγαβϑαηΐθ 
ΡΟΙ Οτεείδτη. 

πῃ παράμονον]) Νοὴ ἀυρίο αυϊη οἴγὴ 
αὶ κοπδυῖο εἷώ παραμόνιμον βου θοηάιυτη. 
πᾶ θμΐπη Βιργα 11. ἵν. 6. οϑ ποῖον ἀνδρά- 
“οδον οὕτως εὔνουν καὶ παραροόνιμων ; Τηΐτα 
1171, χὶ, 11. ἁλώσιμον καὶ παρα μόνιμον 6ϑί, 

υοά νοτο ἀιθίαθαξ νἱγ ορτορίυθ σαρά- 

μόονος Δῃ ΟΥϑοῖβ ἔπεϊ 1π 158, ΠΟ τθοοΥ- 
ἀαθαΐαγ ἐὰτα ΕΪπαδτὶ ΝΝΘτη. νυ]. 98, 

Ο καὶ πὸ κελευόμενον ἱκανὸν ποιεῖν] Ῥ͵Ω. 
βίδί ἢθροο γϑῦθα βθοϊπάθσθ ουτὰ ϑοῃ ζῖο οὗ 
Ὑνειβκίο αυδτὰ οὐτὰ ΠΠΠΚΚΘηΪο ἴῃ 56- 
ΌΘΠΕΙ ΤΠΘΙΩΡΙῸ 80}! σοῦ νεῦρα σὸ κελεῦ. 
ἱκανὸν ὄντα ποιεῖν οὐ 5ΟΥΌΘΥΘ ρατγίθηι δηΐζθ- 
ΤΊΟΥΘΤΩ καὶ μὴ μόνον φοῦτο- 

Ρ Οἱ μέντοι) ιιοά Μοββίδηιβ 1. ἀδί οἱ 
μὲν δὴ τρϊηὶ ρίαςθι ; αιιΐα άγὴ καὶ μὴν ---- 
καίσοι σοηίίηιιο, ἴῃ βθηιθηςία ργϑοσραθηΐθ 
ΔΒ 1α δαοσγιηΐ ; οχ ααϊθι5 ἀποθι5 αδ5ὶ 
Ἰρυηγη δῦ 5. ΘΟΠΟ] 510 Ὁ πππο δἀαϊίο πος 
Ῥοβίγθμπιο, θά ῥυϊμηη 6556 ἀθθοθαΐ: 
οτγάο θηΐϊμη παίαγα 5 ἴῃ ἀἰδβραΐαηαο ἴηνεγ- 
55 Θϑῦ ἃ ϑοογαίθ, 

4ᾳ διὰ τὰ πράγματα] Ηος τοῖ ρυΡ]Ἰ 
δίαϊυ, τὖ ας γορ Ββιηΐ, 

3 

4 

ἀν 
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δ ἀγαθοὺς κτήσασθαι. Καὶ ὁ Διόδωρος, ἀλλὰ "καλῶς 76: 
ἔφη, λέγεις» ὦ Σώκρατες" καὶ κέλευσον ἐλθεῖν ὡς ἐμιὲ τὸν 

“Ἑρμογένην. “Μὰ Δ΄, ἐφη; οὐκ ἔγω 7ε. γομίζω γὰρ οὔτε 
σοὶ κάλλιον εἶναι σὸ καλέσαι ἐκεῖνον τοῦ αὐτὸν ἐχϑεῖν πρὸς 

ἐκεῖνον, οὔτε ἐκ. ἔνῳ μεῖζον ἀγαθὸν τὸ πραχθῆναι φσαῦτα ἢ 

6 σοί. Οὕτω δὴ ὁ 0 Διόδωρος ᾧ πχενῦ πρὸς τὸν ἽἙρμογένην"; καὶ 

οὐ πολὺ τελέσας ἐκτήσατο φίλον, ὃς ἔργον εἶχεν σκοπεῖν, ὃ 

σι ἂν ἢ λέγων ἢ πρᾶττων ὠφελοίη τε καὶ εὐφραΐνοι Διόδωρον. 

αι καλῶς γε] [πὰ 11]. ἢ]. 4. οβὲ κα- 
λῶς τε. Υροῖπιθ, αὐ τη] νἱἀθίαγ, (θίγῃ 
Ἐν δγάβ τροῖρ οοσηραγανὶε Ἰοοιὴχ Ἡ ΟΥΔΕΣ 
Ἐρι βίο]. 1. χῇ. 99, ὩΌῚ βοοῖο οοπιτηθπᾶδὲ 
ἰὼ δισιοδη) Ῥοχαροϊατη: ζυέρνε Ῥοηιροῖο 

Οτοθρίιο: οἰ δὲ φιιϊά ρμείεὶ, τἰἰΐγο ἀἰφγΕν : 
τἱὶ Οτοβρίνιι5 γυϊδὶ τοτίην ογαδῖὲ δὲ ἐοῳμτίηι ἐ 
Ρη5 αηλϊοότιιηι 65: ἄπποτια, δυτῖς μδὲὶ φικα 
εἰθοϑί. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΒΥΜΑΤΩΝ Γ’. 

νὰ Σ 

(ΠΑ. 71 

ΟΥΙΡ ΕΥ ΟΥΑΝΤΌΜ ἹΜΡΕΚΑΥΤΟΒῚ ΒΟΙΒῈ 811 ΝΕΘΒΒΘΑΒΙΌΜ, 80" 

ΠσΟΒΑΤΕΒ ΘΟΟΕΤ.- 

ὍΤΙ δὲ ποὺς ὀρεγομένους. "σῶν κωλῶν», οὐ ύω; ὧν ὁρέ- 
γοιντὸ ποιῶν ὠφέλει, νῦν τοῦτο διήγήδομάις ὁ ὠκούσας γάρ 
πότε “ Διονυσόδωρον εἰς τὴν πόλιν “ ἥκειν; ἐπαγγελλόμενον 

στρατηγεῖν διδάξειν, ὁ ἔλεξε πρὸς τινα σῶν ξυνόντων;, ὃν ἡσθά.- 
νετο βουλόμενον τῆς τιμῆς ταύτης ἐν τῇ πόλει τυγχάνειν" 
Αἰσχρὸν μέντοι; ὦ νεανία, τὸν βουλόμενον ἐ ἐν τῇ πόλει στρα- 
τηγεῖν, ἐξὸν φοῦτο μωθεῖν, ἀμελῆσαι αὐτοῦ" καὶ δικαίως ἃ ἂν 
οὗτος ὑπὸ τῆς πόλεως ζημιοῖτο πολὺ μᾶλλον, ἢ εἰ τις εἰνδρι- 

ἄντας ἐργολαθοίη, μῆ μεμαθηκὼς ἀνδριαντοποιεῖν. Ὅλης 
γὰρ τῆς πόλεως ἐν τοῖς πολεμυιικοὶς κινδύνοις 6 ἐπιτρεπομένης 
τῷ στρατηγῷ, μεγάλω ὅτά τε ἀγαθὰ, κατορθοῦντος αὐτοῦ, 
καὶ τὼ κακὰς διωρμιωρτάνοντος, εἰκὸς γίγνεσθαι. πῶς οὖν οὐκ 
ἄν δικαίως ὁ τοῦ μὲν ἢ μανθάνειν τοῦτο ἀρμνελῶν, τοῦ δὲ 

ἀἱρεθῆνωι ἐπιρμνελούμενος ζημιοῖτο; "Τοιαῦτα μὲν δὴ λέγων 

Ὁ σῶν καλῶν] Ηοποτῶθ, ἀρχὰς, νεΕ] τηυ- 
πογὰ ῬΌ]1ςΔ, πίε ΠΠρὶ τροΐθ δἀτηοπιῖξ 
Ὑ οἴβκο. 16 πάντων τῶν καλῶν τυγχάνειν 
ο5ὲ ἴῃ Ογτορ. ΜΠ]. 11. 17: 

ἐς ἀκούσας γὰρ] ϑίοθεοιϑ Ρ. 8561. δὲ Βΐης 
Ῥοσοΐι. 

ἀ Διονυσόδωρον} σμίπτη, Ἐν ἀοτηὶ ἔγα- 
ἔγότη, 4] ρυῖσηο δὰ ἼΠυγῖο5 56 οοπίυ]οΥαί, 
ἀοϊνάθ Αἰδοπᾶθ, Ἰθίανια πΟῊ 50] 1ιπ| 5Ορ ἢ Ϊ5- 
τσ Π 56αἃ ἁγίοτη οεΐδγη το Πύθτη Ῥγοβίορα- 
τον, ῬΊυγα ἀδ δὸ ἀΐϊΐέξεγο σοῖς οχ Ρ]8- 
ἐστ ςο Εν ἄσῖπο 

8 ἥκειν ] ΟὙατητπαίῖοιι5 Πρ τα ΠΠΘηβῖα 
ἃ ἘυδηκΚοηῖο δα ἢ. ]. ἰδ αίιι5 δηποίανϊς 
υαϑἰ τας 5 1556 ἥκοντα, 566 [ἃ ΜΜΘΠΔΠ ΥΩ 
ΔἸϊοβαιθ στα Χ επορβοηΐθ Αἴ Χι 556, 

ἔ ἔλεξε] Βιο ει ἔλεγε οὗ Τῆοχ τυχεῖν 
Ῥοϑιυϊ,. ρα 5ιαίϊίτη βθοῖ, 111. ἀθ ϑαάϑιὴ 
τ οϑῦ ἔσεισεν. 

5 κά σι] Τη ἘλΛᾶ. γγ. ἀθεβί τὰ. 
Ὦ μανθάνειν τοῦτο) 1ίὰ Ἐλαϊτο ἸΡαΥ 518, 

θυ] Βτοάαὶ οὐ Ναισδῃϊὶ ἴχθ8. Ψ]ρῸ οδὲ 
τουσου, απο ὁχ ϑίθρμδηϊ σΟΠἸθούαγα 60Γ- 
γοχογυηΐ ὟΥ 610, ΕὙΠοβ(1 οὐ Ζοιιηρ. 
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ἔπεισεν αὐτὸν ἐλθόντα μανθάνειν. ᾿Επεὶ δὲ μεμαθηκὼς ἧκε; 
" προσέπαιζεν αὐτῷ λέγων: Οὐ δοκεῖ ὑ ὑμὴν, ὠ Ὁ ἄνδρες, ὦ ὡσπερ 

Ὅμηρος τὸν ᾿Αγαμέμινονα γεραρὸν ἔφη εἶναι, καὶ ᾿ οὕτω 
ὅδε στρατηγεῖν μαθὼν, ἐἀ ἃς καὶ νυ φαίνεσθαι; καὶ γὰρ 
ὥσπερ ὃ κιθαρίζειν, μαθὼν, “ κἂν μῆ κιθαρίζη, κιθαριστής 
ἐστι" καὶ ὃ μαθὼν ἰᾶσθαι, κίν μὴ ἰωτρεύη, δρυως ἰατρός 

ἐστιν" οὕτω καὶ δὸς ὁ ἀπὸ τοῦδε σοῦ χρόνου διατελεῖ ,στρα- 
τηγὸς ὧν, κῶν μηδεὶς αὐτὸν ἕληται. ὁ δὲ μὴ ἐπιστάμενος, 
ἃ οὔτε στρατηγὸς οὔτε ἰατρός ἐστιν; οὐδὲ ἐὰν ὑπὸ πάντων 
ἀνθρώπων αἱρεθῇ. ᾿Ατὰρ, ἔφη, ἡα καὶ, ἐὰν ἡμῶν τις 

ταξιαρχῆ ἢ “λοχαγῇ σοί; ἐπιστημιονέστεροι τῶν πολεμι- 
κῶν ὦμεν; λέξον ἡμῖν, - σόθεν ἤρξατό σε διδάσκειν σὴν 

στρωτηγίαν. Καὶ ὃς. Ἔκ τοῦ αὐτοῦ, ἔφη, εἰς ὅπερ καὶ 
ἐτελεύτα: τὰ γὰρ τακτικὰ ἐμέ γε καὶ "ἄλλο οὐδὲν 
ἐδίδαξεν. ᾿Αλλὰ μὴν, ἔφη ὁ Σωκράτης; σοῦτό γε ὅπολ-. 

λοστὸν μέρος ἐστὶ στρατηγίας. μ καὶ γὰρ παρασκευαστικὸν 
σῶν εἰς τὸν πόλεμον σὸν στρατηγὸν εἰναι χρῇ, καὶ ποριστικὸν 
τῶν ἐπιτηδείων σοῖς στρατιώταις, καὶ ̓ μηχιανικὸν, καὶ ἐργα- 
στικὸν, καὶ ἐπιμελῆ, καὶ καρτερικὸν, καὶ ἀγχίνουν, καὶ 
ΦΆΒΗΜΝΝ σε καὶ ὠμὸν, καὶ ἁπλοῦν τε καὶ ἐπίδουλον, καὶ 
ἱ Φυλακτικόν τε καὶ κλέπτην; καὶ προετικὸν καὶ ἅρπαγα, 

ἃ προσέπαιζεν)] ϑίορμαμιβ σπροσέπαιξεν 
ἀοαϊε; αι ἔογηγα στη ἀυ ἰἑοξαγ δὰ Ατεοἱ 
βιηΐ υιδἷ, προσέπαισεν ταα] ρα ΕἸΤΏΘΒΙΙ, 

Ὀ οὕσω ὅδε] Νοη βοϊθστη κακόφωνος ΟΥᾶ- 

ἰἴο τϊῃϊ οβθ6 νἱάρίιν, βοᾶὰ ἱρβὰπη δάθο 
οὕτω 50ροΥἤσιιτη. Ἐογίθ οχ σγαγηγηδίϊοὶ 
ἱπιουρυθίδιοηθ οὗσος δα ΡΥΙΟποτιήρθη δὸς δά- 
βουρία ουτὼω ΟΥμπ οί. Ησηουϊ ἰοοιβ 
εϑὺ ΠΠΙαάϊς 111. 170. (Οοίογατη Ἐπ, ῥγ. 
Ῥοβί ᾿Αγαμέμνονα δἀάϊτα πη γε Βαθθηΐ, φιοά 
(αβια!ῖο ἀφ ονξ, 

ς κἄν μὴ] [{ὰ ουτὴ Τιβομποϊανίαπα ἰογίϊα 
ἊΝ εἰβ οὲ Ζβιιπο ; γθ] 86 καὶ ἐὰν μὴ ὨΑΡΘΩΐ, 

ἃ οὔτε στρατηγὸε] Ἰ)οῖποθρϑ τθυ γι πὴ 
οὔτε κιθαριστὴς ΘΧΟΙαΐΘ56. Ραΐαθαΐ Βίορῃδ- 
Πιι5, αυοὰ βᾶη6. ἀκρίξεια βυγηγηα οἵ οοη- 
οἰ ἶτα5 οχῖσουρ νυν] ρίγ. 

6 λοχαγῇ σοι] Θιυοά ϑέορθαπαβ οὐϊάϊε 
λοχαγήσῃ, μαροῦ Ψιηάοῦ. 1. οἱ Ῥατῖβ, 111, 
λοχαγήσοι (δϑίδ!ο ἀράϊε, ν᾿ 

Γ ἄλλο οὐδὲν ἐδίδαξεν) Αὐυδηίυη), ΡΥ τὴ 

ἐβειςεθ. βίδίιοσῖηὶ Οτϑοῖ, 1.6 }]ΠΠσὶ ροΐοβε 

ΟΧ 115, αὰ Εοϊατάιβ αὐ Ῥοϊνθίαμα ἀϊβρα- 
ἰανϊῦ : αἱ 'ρβ6 υοααθ οπηηΐα ΡΙΌΡΘμηΟ- 
ἄμτη, ἴῃ γα στηλτανὶ, ἰδοίσδο ἐγ θυ. Εν 

Θ᾽ πολλοστὸν) (ΟΤηΠΊΘΠΙΔΥΙΪ ν]σθη σογοὲ 
ΠΟΙΩΡΑΓΑΙΙ5 ἸΟΟῸ5 ἴῃ ΟΥτὶ αἰξοὶρ! πα 1. υἱ. 
12, 5664. 

ἢ καὶ γὰρ] Ποΐποθρβ καὶ δἀάϊειτη τηδ- 
Ἰορθαὶ Εγπθϑι, αυοι ψουίϊββθ θιϊατη Β695- 
δυο νἱ ἀθθαΐυν Ζθιηΐο. 

1 φυλακτικόν)] Οἱ 505 δ ᾿π51 4115. οἱ 
οἷδάθ ἰυΐοβ. βουναῖ : Ὠοβεθιι5 οομῖγα 4πο- 
οαπῆπθ τηοᾶάο ἀδηπυτη ᾿ἰηΐογε 1η51α}15. δὲ 
ἀ0]15 βέσιιθμϊ5. ΝῸΠ ΤΠΟΠΪ556Π), Πἰὶϑὶ ἴῃ 
γόοσάθι])ο φύλ. Ἠερβίββοὶ ὙΥ οἶβκο. 

Κ ἐσισσήμῃ δεῖ  Νυϊραίυτη ἐσιστήμη, ἃ 
δεῖ οχ ϑίορςο, δοποίο εὲ ΜΙ ϑίο Ἴοσγοχὶς 
ἙΣγποϑεὶ ρτεθουηΐθ Βγοάεθο. 

] σλίνθοι] πὶ πλίνθοι Ἰυχίδ Ἰίστια ροβίεὶ 
δῇ το5 γοξουδίιν, απο απ ἴσπονο ᾿ἰχιοβοτΐ 
δαΐ Ρας 6. ΘΟΥΤΕΤΡὶ Ροϑϑὶηΐ, υἹἀθηταῦ 
6586 ἰαίθσεβ. ΠΟῚ 'σῺΘ οοοίὶ, βοὰ ογααϊ οἵ 
δαἀγηϊδία ῥαῖθδ ἰῃ ξογῈ δὲ 5016 βἰσοαδίῖ, 488 108 
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καὶ φιλόδωρον καὶ πσλ εονέκτην; καὶ ᾿ἀσφαλή καὶ ἐπιθετικὸν, 

καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ Φύσει καὶ “ἐπιστήμῃ δεῖ τὸν εὖ Ι 

στρατηγήσονταω ἐχειν. Καλὸν δὲ καὶ χσὸ τακτικὸν εἶναι. 7 

πολὺ γὰρ διαφέρει στράτευμα τεταμένον ἀγἄκτου" ὥσπερ 

λίθοι τε καὶ ᾿ αλίνθοι καὶ ξύλα καὶ ὰ χέρρυρυος ἀτάκτως μὲν 

ἐῤῥιμιμένα οὐδὲν χρήσιμιά ἐστιν» ἐπειδὰν δὲ ταχθῇ κἄτω 

μὲν καὶ ἐπιπολῆς τὰ μῆτε σηπόμενα μήτε τηκόμυενα: οἱ τε 

λίθοι καὶ ὃ πέραμωος, ἐν μέσῳ δὲ αἵ Ὁ πλίνθοι καὶ τὰ 

ξύλα, ἃ ὥσπερ ἐν οἰκοδομιίῳ "συντίθενται, σύτε γίγνεται, πολ- 

λοῦ ἄξιον κτήμα οἰκία. ᾿Αλλὰ πάνυ, ἔφη ὃ γεοινίσικος» ὃ 

ὅμιοιον, ὦ Σώκρατες, εἴρηκας. καὶ γὰρ ἂν σῷ πολέμῳ σούς 

τε πρώτους ἀρίστους δεῖ τάττειν καὶ τοὺς τελευταίους, σίομ 

δὲ : μέσῳ τοὺς χειρίστους, ἵνα Ῥ ὑπὸ μὸν σῶν ἄγωνται, ὑπὸ δὲ 

αὖ τῶν ὠθώνται. ἘΝ μὲν τοίνυν, 4 ξφη, καὶ διωγιγνώσκειν 8 

σε τοὺς ἀγαθοὺς καὶ τοὺς κακοὺς "ἐδίδαξεν εἰ δὲ μῆ; τί 

σοι ὄφελος, ὧν ἔμαθες ; οὐδὲ γὰρ, ὃ εἰ σε ἀργύριον ἐκέλευσε 

πρώτον μὲν καὶ τελευταῖον σὸ κάλλιστον τάττειν, εν μέσῳ 

δὲ τὸ χείριστον, μῆ διδάξας διωγιγνώσκειν σύ τε καλὸν 

καὶ τὸ κίδδηλον, οὐδὲν ἄν σοι ὄφελος ἦν. ᾿Αλλὰ; μὼ Δί, 

ἔφη, οὐκ ἐδίδαξεν. ὥστε αὐτοὺς ἂν ἡμᾶς δέοι τούς τε ἀγα- 

θοὺς καὶ ᾿ τοὺς κακοὺς κρίνειν. 

εὐ Οταεὶ οἱῖτα οὐ Ἐουηδηὶ ἴῃ Ὁ ἀ1ῆς115 δά- 
Ηϊδοθαπέ, δὐσίοτο Ψιχανιο 1. ο, 8. οἱ 
ῬΊΙπο 85. οαρ. 14. ϑ΄ΠΗΠΠἀἾ 6 σοθίθσα Γὴ 
φδάφια υὐϊίυσ ποβίου Ουὐγορθαϊε Υ]. 11. 
25. οἱ ἔογτίο οχ Χϑῃορδβοηίο γοροίϊα τιϑι15 
ογαΐ, 1)ρυηθίσιι5 ῬΠαϊθυθιβ ἴῃ ἀϊοίο, αυοά 
ἴῃ ΕἸΧΟΟΥΡΕΪ5 ΠϑΓΟΥ ΑΓ ῬΟΙΥΒΗ 6Χ ΠΡτῸ 
9 Ἰερίτων (Δ. 22. καθάπερ ἐν οἰκοδομίαις 
ἐὰν κατὰ μίαν “πλίνθον 37.» καὶ καθ᾿ ἕνα 
δόμον ἐσιμελείας πύχῃ τὸ παραῤῥαγὶν, οὕτως 

ἐν στρατοπέδῳ τὸ κατ᾽ ἄνδρα καὶ κατὰ λό- 

χον ἀκριβωθὲν ὕλην ποιεῖ τὴν δύναμιν ἰσχυράν. 
ὉΠ1 Ἰοσοηάυτη ο856 παρατεθὶν οχ (αϊοῖ5 
ναγϊθίαίθ αἱΐαια ἀοοὰϊς ϑοῃννοῖ σ ΒΔ ΊΙΒΟΥ, 
αἱ ρῥγείογθα τθοίθ της δόμον 6556 ογάϊ- 
ὭΘΤΙΩ οἱ βίγαίιτη Ἰδίθγιι Πη, 

ΤᾺ κέ ἀμος} ϑυηξ θρυ]ς, ἃ σλίνθοις Ἰαΐο- 

τῖθυ5 ἀϊνοτθθ, Μα]6 ἢ. 1, νοσεῖς Ὑ οἶδ : 
5.Εἴηι6, πἰορεὶ, Ποϊχιυενῖς αιἰτιὶ μον: οἵ δθὺ- 
ὕτυν διιοτογίίαίς ΨΊΓαν 11, 8. 

Ἢ συντίθενται] Τὰ Βίορμαηιι5, συντίθεται 
οὐτὴ ΕΔ, ργυ. Βιίοθαιι. 

᾽, “ ᾽ -“ὦ,ψΨ 

ἽΝ οὖν οὐ σκοπούυρνενῳ10 

Ο ἐν δὲ μέσῳ] ϑίοθειι5 ἐν μέσῳ δὲ σοὺς 
χείρους , οἰίατα ῬαΙ5. 1. εἰ ΜΝ αῖϊς, 1. ἐν 
μέσῳ δὲ Βαθοπί; γϑοΐθ ραίο : υὶ τῇοχ 566- 
ἄοπα 9. 568 αῖίς, 1. ῥγείογθα σὸ χείοισ- 
Τὸν: 

Ρ ὑσὸ μὲν σῶν] ἘλΔα. ῬΓ. ὑπὸ μὲν αὖ 

σῶν, (ἰδβία!ο οὐτὰ αῖὶβ. 1Π1. αὐτῶν 
ἀραϊ, 5εα δίθρῃμδηϊαπα βθοιπάᾶδα οὉΠΔ 5ίο- 
Ρθο αὖ ομπηῖϑβιῖ, χυοα ργθοαηί Ζοιηῖο 
δηΐθ δἰίουιιτα στῶν ῬοΟβῸΪ 6Οχ διυοίογϊαία 
οπϑίδηϊ 1. 

η ἔφη] Ηοος νοθυπὶ οτηϊϑῖῦ « ππ{]η8, 
σοὺς ἀγαθοὺς ϑίοθερι5. 

Τ' ἐδίδαξεν) ΤΠ 6 ]]σο ἀοίησοορβ εὖ ἔχει ν6} 
καλῶς ἔχειγ 5061 Αἰο]5. 5ουρΊοΥθι5 
6}11051. 

5 εἴ σε] Βίορειϊ Οοάθχ ΕὙποβίο Ἰδτιάδ- 
{5 εἴγε ἀαθαῖ, Ἰάθυη ϑέοθεοιιβ ἀθίποθρϑ 
μέσον δὲ παῦροι. 

ἴ σοὺς κακοὺς} Ἱπορίο Ῥατῖ5. 11]. χα- 
λοὺς ΒαΡοῦ βουρίυτη. 

ιι Τί οὖν οὐ σκοποῦμεν] Ε4, ρυ, οἱ 5ῖο- 
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Βούλομαι, ἔφη 
Οὐκοῦν, ἔφη, ἢ εἰ μὲν ἀργύριον δέοι ἁρπάζειν, 

τοὺς φιλαργυρωτάτους πρώτους καθιστάντες, ὀρθῶς ἂν τάτ- 
σοιμεν; Ἔνμμοι γε δοκεῖ. “Τὶ δὲ; “τοὺς κινδυνεύειν 
μέλλοντας, ὥρω σοὺς Φιλοσιμοτάτους προτακτέον ; ὁ Οὗτοι 

γοῦν εἰσὶν, ἔφη, οἱ ἕνεκ ἐπαίνου κινδυνεύειν ἐθέλοντες. οὐ 
τοίνυν οὗτοί γε ἄδηλοι, ἀλλ᾽, ἐπιφανεῖς πανταχοῦ ὄντες, 

ἕ ᾿Ατῶρ, ἐφη, πότερά σε τἄττειν μυόνον 
ἐδίδαξεν, ἢ ἢ καὶ ὅποι καὶ ὅπως χρηστέον ἑκάστῳ τῶν ὃ ταγ- 

ἔφη; πῶς ἂν αὐτῶν μὴ ὁ διαμρρτάνωμω ὁ " 

ὁ νεανίσκος. 

ΕΣ ΄ὕ “λ Ὴ 

ευαίρετοι ον ἐν ον 

μάτων; Οὐ πᾶνυ, ἔφη. Καὶ μήν πολλά ἣν ἐστὶ. πρὸς 

ὦ οὔτε τάττειν "οὔτε ἄγειν ὡσαύτως προσήκει. ᾿Αλλὰ 

μὰ Δί᾽, ἔφη, Ἶ οὐδὲ διεσωαφήνιζξε ταῦτας, Νὴ Δί; ἔφη, 
’7’ 7 Ψ Χ ε ὰ “ἃ Ἄ 2 

πάλιν τοίνυν ἐλθων ἐπανερωτῶ" ἤν γὰρ ἐπίστηται!» καὶ μὴ 
᾿ Δ“ Ε " ΄ Ε] Ἃ 1 "- ᾽ 7 

ἀναιδὴς ἢ. οὐἰσ'γύυνει τοῦ. ἀργύριον εἰληφως, ἐνδεῶ σε αποπερ- 

ψασθαι. 

ΘΑΡ. ΠΙ1. 

ΟΥΤΕΝΘΌΙΤΌΒ, ΒΌΜΜΟΌΜ 

ΟὔΙΒΟΒ ῬΕΖΕΒΤΊ, 
ἹΜΡΕΒΑΤΟΒΙΒ ΟΓΕΙΟΙΌΜ Ε55Ε, 

ΒΕΌΡΕΞΒΕ ΒΕΑΤΟΞ. 
ΕΟ. 

Ἔντυχων δέ ποτε στρατηγεῖν ἡρημένῳ τῳ, Τοῦ ἕνεκεν, 
ἔφη; Ξ- Ὅμηρον οἶει τὸν ̓ Αγαμέμνονα προσαγορεῦσαι ἷ “οι- 

μένω λαῶν; ὧρά γε ὅτι, ὥσπερ τὸν ποιμένω ἐπιμελεῖσθαι 

Ῥαι ΔΙΞ, χί οὖν; σκοσῶμεεν. Τῆπάρ ϑίρ- 

Ρμδηῖ5 ἀϊιχουῖς ἤᾶπς ποβίσαῃ ᾿ΘΟ ΟΠ ΘΠῚ, 
Ἰσῃοτο. ΨΙάδ ᾿Ἰηἴτα δα 111]. χὶ. 15. 

ἃ διαμαρτάνοιμεν) ϑίοθεθιι5. διαρεάρφοιμεν 
ἀαΐ, 

Ὁ εἰ μὲν] Ψαϊρο δααϊεατη γὰρ Ροϑβὲ μὲν 
δυοίογιαίθ οβϑίαηὶ 1. ϑίοθθιὶ Ψοποι, 
ναῦς. 1. ΕἸογεηί. Α. Ὁ. Εἰ. ἀοϊονὶ Ἐπ. 
Πρβ5.1. 
ον δὲ; :] διοθευβ Τί δαὶ; Παρϑί. 
ἃ σοὺς κινδυνεύειν Ἡ χχιμλλω 1 Θ]Π1ρθ 

εἰ κινδυνεύειν μέλλοιεν. 
6. Οὗσοι γοῦν] Απίρ πες ἱπίο! Πρ ἔμοι 

γε δοκεῖ. 
Ε εν. ᾿Ατὰρ] ἘΝ νουβίοπθ ̓ Βοββασι ὁ πῖ5, 

ὉΔῚ οδὲ ϑεὼ οἱπέ ἔψο: γροβί εἶεν. ᾿Αλλ᾽ εἶεν 
᾿πέρυβους ὙΝ οἶβκο, αυο αυϊά ῥτοίβοθυϊε υἱν 
ἀοοΐα5, Θαυϊάοτη ποη ἱπι6]]ῖρὸ. 

5 ταγμάτων] Ἡδῃς οχ ϑιοϊνεοο βουῖρέιι- 

ΤΆΓΩ νῈΠΡΥ σακσέων ΡΥΘΘΓΟ]Ὲ αὐτὰ ΞΟΠ ἰΖῖο 
Ζρειηο, υιδιην ἑκάσφη τῶν τάξεων ΒΕΥΤΩΟΠΪ 
ἀδ τιοάὸ δοϊθὶ ἱπβέγαυθπᾶδο στηθ]ϊαβ οοηγο- 
ΠΪΓΘ τροῖθ τηοπιοτῖς ϑΘῃ 2. 

ἢ οὔτε ἄγειν] Ηδης ϑεοβεθᾶπαση, Β65- 
ΒΑΤΙΟῊΪἶ5 ΠΟΤῚ οἵ {τῖυτα Υ αἴϊς, (οαα. 5ετῖρ- 
τὰΓΑΠῚ γα] ραΐαν λέγειν τοοίθ Ῥγβία τε 516- 
ΡΒδπι5, Ηϊπάρηθυνσ, Ζοθαπο οἱ ϑολῖιΣ, 
σΟΠΊρΡαταΐο Ἰοοο Ογτορεραϊε ἃς οὐ. 45, 
Δ] 1156 016.--- δα ΠΕ Πα γοτθᾶ οὔτε λέγειν ΡΙΑπο 
ΟΠ Ϊ51Έ, 

ἱ οὐδὲ διεσαφήνιζε] Τυπεῖπα οὰπὶ ϑίοθαο 
οὐ διεσ. 504 οὐδὲ ταῦσα ὙΘΙΙΠῚ 65: 
κ Ὅμηρον] [Π|Ιααῖ5 1, νοῦβιι 265. οἱ 

ἃ: 
᾿ ποιμένα λαῶν] ΠΙαά. 11. 945. Τ)6 Πᾶς 

διΐουη ταϊϊοπο ἀρροὶ]αηάογιιηι τοραπι οἱ 
ἀσπουπιὶ ορτορία ἀϊβραϊδίϊο οδϑὲ ἀρ. ῬΒΠ] ποτα 
110. 1. ἀδ να Μοβῖβ, ἰηϊϊ, ἔσῃ. ΑὉ 
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δεῖ, ὅπως σώα!ί τε ἔσονται αἱ ὅίες, καὶ τὰ ἐπιτήδεια τὰ ἕξου- 
σιν, οὕτω καὶ τὸν στρατηγὸν ἐπιμελεῖσθαι δεῖ, ὁ ὅπως σώοί τε 
οἱ στρατιῶται ἔσονται; καὶ τὰ ἐπιτήδεια ὑξουσι, καὶ οὗ ἕνεκα 
στρατεύονται; φοῦτο ἔσται ; στρατεύονται δὲ, ἢ ἱγῶ κρατοῦντες 
τῶν πολερίων εὐδαιμιονέστεροι, ὦσιν. Ἢ τί δήποτε οὕτως 
ἐπήνεσε τὸν Αγαμέμυνονω εἰπὼν, 

᾿Αμφότερον, βασιλεύς τ᾽ ἀγαθὸς, κρατερός τ᾽ αἰχμητής ; 

᾿ ἄρά γε ὅτι 5 “( οἰχριητῆς τε κρατερὸς ̓ ἂν εἰη. οὐκ εἰ μόνος 
αὐτὸς εὖ ἀγωνίζοιτο πρὸς τοὺς πολεμίους, ἀλλ᾽ εἰ καὶ παντὶ 

σῷ στρατοπέδῳ σούτου αἴτιος εἰη; κοὶ ““ βασιλεὺς ἀγαθὸς,᾽᾽ 

οὐκ εἰ μόνον φτοῦ ἑαυτοῦ βίου καλῶς προεστήκοι, ἀλλ᾽ εἰ 
καὶ, ὧν βασιλεύοι, τούτοις εὐδαιμονίας αἰτιος εἴη; ΚΚαὶ 

γὰρ βασιλεὺς αἱρεῖται, οὐχ, ἕγος ἑαυτοῦ πωλὼς ἐπιμελῆται, 

ἀλλ᾽ ἵνα καὶ οἱ ἑλόμενοι ᾿ δὲ αὐτὸν εὖ πράττωσι. καὶ 

στρατεύονται δὲ πάντες. ἕγα ὃ βίος αὐτοῖς ὡς βέλτιστος 1. ἢ: 

καὶ στρατηγοὺς αἱροῦνται τούτου ἕνεκα, ἐγα. "πρὶ χοῦτο 

αὐτοῖς ἡγεμόνες ὦσι. Δεῖ οὖν τὸν στρατηγοῦντα " φοῦτο 

παρασκευάζειν τοῖς ἑλομένοις αὐτὸν στρατηγόν" καὶ γὰρ 

οὔτε κἄλλιον τούτου ἄλλο ῥᾷδιον εὑρεῖν, οὔτε αἰσχιον τοῦ 

ἐναντίου. καὶ οὕτως γον σίς εἰη ἀγαθοῦ ἡγεμνόνος 

ἀρετὴ, τὰ (μὲν. ἄλλα περιήρει, " κατέλειπε δὲ τὸ εὐδαίμονας 
ποιεῖν, ὧν ἂν ἡγῆται. 

ἱπηρογδίοσίο δὰ ραϑίογαϊβ τριιη5 δρέα 5815. οἱ ργδθιιπίθ βο ἰ2ῖο ἀθ]ονῖ. ϑθηθιτα ΘΠ Ϊτη 
{γα π510, Ἡ ΟΤΊΘΓῸ βου] ρίου θυιβαιιθ οὐἱθη- ἰυγθαῦαΐῖ, 46 πὰ ΠΟ 6586 Ραΐο: ατὸ φιῖα 
1411 5 ῬΟΥΦΌΔΙΩ ἔλτη 1 Υἶϑ. Θυδ ηυϊάομη δείϊαίον" ἀϊοὶ κρατερὸς Ὁ6Τ6 γοίεϑδέ, τιογὺ ὃι 
οἵ 5ἰπηρ]!οἰαε! ἀϊοίϊοπ5, σπάση ἴῃ Χόπο- δοίνι5 ἴ956 σμῆν Ποδέϊδιις αἰγυϊοθίτιν, εἴο. 
Ῥῃοπίθ ΠῸ}}1 πο ἀρατηδγιηΐ, δὲ νου ῖ5, (ΘΙ ΤΌΤ ΤηΔΥΡῸ βα 1015 Ἰδοταδῃεα εἰ μόνον 
φυϊθὰς Ογγαστα ἀβατη ἔδοϊς, δαρυῖπηθ οί σουητη τη οὐ ἃ], 
οοηδοηίδηρα, παρώπλήσιω ἔργα εἶναι! νομέως Ρ δέ αὐτὸν] Ἐκ ἘΠ44, ργ. Βιοῦναο, ψιη- 
ἀγαθοῦ καὶ βασιλέως ἀγαθοῦ. Ογτορ. 10. ἀ00. 1. εὐ οβϑίαμπο 1. διὰ τοῦτον Υονοσανῖῦ 
ΝΠΙ, Ρ. 581. ἘΔ. Ἠυίοῦ. 4: Ετηοϑίῖ, Ζοαπο οὐ ΒΟ ΒΖ. 

Τὴ ἕξουσιν, οὕτω] Τη Ψυπέῖπα οἵ ϑίοθαο 4 ἢ] ϑίορει εἴη Ῥοβυῖ, 
αὐἀαυπίυγ ροβέ ἕξουσιν Πᾶς: καὶ οὗ ἕνεκα ᾧ σρὸς σοῦσο)] Τίαὰ Βτοάδθιιθ, Βδββατῖο, 
στρατεύονται, (ᾳαοα (ὐαδΐα}10 ἴπ ποιμαΐνον. ΘΟ οι 5, διορμδηΐαπα, βθοιπάα οἱ ψοββία- 
ται, Βτοάδουϑ 'π τρέφονται τηιιατὶ νο] 1) πι5 1. Απίρα οὐαύ πρὸς σούτοις. ἘΠάνγαγ5 
τοῦτο ἔσται: τ 6Χ 5ρα θη Ριι5 [ΘΠΊΟγΘ πρὸς αὐτὸ τοῦτο γη]οθΑΐ. 
5 πί δεδυτηία, 5. ποῦτο παρασκευάξει»} Βρβϑβϑαυϊομηῖβ 11Ρ- 

ῃ ὥρά γε] ϑίορευβ γε οΥ 51. Τιοοὰθ ΥὙΠΠῚ βουϊρύστα Βαθιυιΐδβο αὐσὸ τοῦτο παρασπ. 
Ἡοτηρυῖσυ5 οϑὲ 1Π||δᾶϊς 111. 170. σοῖς ἑλομένοις αὐπὸν οτηΐδθθο στρατηγὸν ΟΧ 

Ο αἰχμητής σε κρατερὸς) Ψυϊρο ᾿πίου- νϑυβίομθ 6715 ἀγρυῖῖ Ὑ οἰεῖκο. 
βοτῖατη καὶ ροδύ τε βυδάθηία ΗΪπάοριγρίο ἐ κατίλειπε] Οαβία]ο κατέλιπε ἀθαϊ, 

ΑἿΣ 

2 

᾿ν 

ΠῚ 
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ΟΑΡ, ΠΙ. 

ΟΥΙΏΑΜ ῬΕΒΖΕΕΟΤΟ ἘΟΌΙΤΌΜ ΟΒΕΑΤΟῸ ῬΕΜΟΝΘΤΉΑΤ ΒΟΟΒΑΤΕῈΝΘ 

ΙΝ ΟΕΕΙΟΙΟ Ἐσὺ Ἐ55Ε, ΟἹ ἘΤ ΕρύῦΟϑ ἘΤ ἘΟΌΠΤΕῈΒ ΜΕΙΙΟΒῈΒ 

ἘΞΕΙΟΙΑΤ.: : 

"ΝΣ “, 7 ε 7 7ἈΝ7 κι νπ Ἀν 

Καὶ ἱππαρχ εῖν δὲ τινι ἡρημένῳ οἶδά ποτε αὑτὸν σοιάδε 
ὃ 7 Ν «ὶ ἠ ἃ ἰοὺ ͵7 ΕῚ “- ξ - Ω 

ιωλεχθεντα ᾿ἘὮχοις ἂν, ἐφη9. “ὦ νεανία, εἰπεῖν ἡμῖν, ὅτου 
“ 2 ΄ "- ᾽ Ἀ Χ »“» - -“ 

ἐνεκὼ ἐπεθύμησας ἱππαρχεῖν ; οὐ γὰρ δὴ τοῦ πρώφος τῶν 
« Ζζ 5» ὔ Ν Ἁ 7 ΄ Ε] “" 

ἱππέων ἐλαύνειν" καὶ γὰρ οἱ ἱπποτοξόται τούτου γε ἀξιοῦνται" 
΄, - ἈΝ »"Ἢ Ὁ ͵7 ᾽ “Ἢ 7 ,} 

προελαυνουσι γοὺυν καὶ τῶν ππᾶργων. Αληθῆ λέγεις, ἐφη. 
» ν Χ 3. ἊΧ - » 7 3 Ν Ν Ρ ς , ᾿4 

Αλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦ γνωσθήναί γε" ἐπεὶ καὶ ὃ οἱ ρυωινόμυενοί 
Β΄}. 7 ᾽ὕ ᾽ ἿΝ Ε Χ ᾿ "“ 

γε ὑπὸ πᾶντων γιγνώσκοντα. Αληθὲς, εἐῷφη, καὶ τοῦτο 
, » ,γ κ“' “ ν ἰν 7 Ἔν, ͵7 ᾿ 

λέγεις. ᾿Αλλ᾽ ἄρα ὅτι τὸ ἱππικὸν οἶει τῇ πόλει βέλτιον ἂν 
7 -» Ν 7 ΓΑ ΄ 7 ΄ 

ποιήσας παραδοῦναι, καὶ εἴ τὶς χρεία γίγνοιτο ἱππέων, τού-᾿ 
͵7 »-“Ἂν 7 ζ “ ΄ Ν 

σῶν ἡγούμενος. ἀγαθοῦ τινος αἴτιος γενέσθαι τῇ πόλει; Καὶ 
΄, ᾽ . Ν Ὁ Ἢ ε 7 Ἁ Ε] 

μάλα, ἐεφη. Καὶ ἐστι γε, νὴ Δί᾽, ἐφῆ ὁ Σωκράτης, καλὸν ἐὰν 
δύ “ “ ε ΑΝ Α εἰ ἘΌΝ ἢ 
ὑνῃ ταῦτα ποιῆσαι. Ἢ δὲ ἀρχή που, “ ἐφ᾽ ἧς ἥρησαι;, ἵππων 

τ ἡγῆται)] 1ία Ῥαγίϑίπα, ϑίθρῃ. 56ο. 
Θίοθδοι5 οὐ ΨίπαοΡ. 1. δηΐθ ΕΠ ϑι 
ἡγεῖσαι οΥ̓αῦ. 

ἃ ὦ νεανία] Αἀοϊοβοοπίοβ Αἰμθηΐβ δὰ 
οαυϊαΐατη Ἰορθ νοσαῖ! ααΐθιι5 τηοαϊς ἴη- 
οἰϊαπαάϊ βἰπί, ἀοοθὲ Χοποόορθομ ἩΗἰϊρραι- 
Οϊοὶ 1. 11. ἔσι δὲ καὶ οὕτως ἄν μοι δεκεῖ σις 
σοὺς νέους μὲν τὰ ἐν ἱππικῇ λαμαρὰ λέγων 

εἰς ἐπιθυμίαν καθιστάναι τοῦ ἱππεύειν, τοὺς 
δὲ κυρίους αὐτῶν (1. 6. ΡαγΘηΐο5, (υςΟ 65 οἱ 
ουγαίον 65) ἧσσον ἀντιτείνοντας ἔχειν τάδε 
διδάσκων, ὡς ἄν ἀναγκασθήσονται μὲν ἱπ'πο- 
προῴεῖν ἢν μὴ ὑπό σου ὑπ᾿ ἄλλου γέ, διὰ τὰ 
χοήματα" ἣν δὲ ἐπὶ σοῦ ἀναξῶσιν, ὡς ἀσο- 
στρέψεις μὲν τοὺς παῖδας αὐτῶν τῶν πολυτε- 
λῶν γε καὶ μανικῶν ἱπ'πωνειῶν, ἐπιμελήσει δὲν 
ὡς ἂν ταχὺ ἱππικοὶ γίγνοιναο. 

Ὁ οἱ μαινόμενοι) ϑοιμιειζίο νουθιπὴ β5- 
Ρθοίατη ν᾽ ἀθθαίαγ, ἰάθοψαθ οοη θοῖϊ βουὶ- 
Ῥοηάιπι σημαίνοντες νο] σημειοφόροι; Ἰς, 6, 

Ὀιοοϊπαΐοτοβ γ6] βισηϊου. (ἝἿἱϊ τοροϑβαϊῦ 
ἊΝ εἰβκο ιισοίηςθ Βοπτη δὲ βίρηατηα τη ]11- 
θυ 5'πο ἄυθῖο οταπίθιι5 Ὠοία 6556» Ρϑιιοῖ5 
νΘ]Ὸ ὈμΘοΙ ΠδίοΥ θαι ν 6] ϑἱ ρἸ ΌΓΙΙΠ. 

ς ἐφ᾽ ἧς] ΜΙΗΙ οαϑὰβ μϊο οὲ ἴρβα ξουμιι]α 
ἸΠ5ο]θὴ5 νἹἀθίαν 6556." . 

ἃ πρῶφον] ϑίοϊεοιι5 τοῦτο σρῶτον ὨαΙοΐ. 

6. βελείους) ϑίορῃθηὶ βελείσπους τοοία 
γοϊοσανῖε Εποβε. στοὺς ἱππέων βελείστους 
τοῦτο Εαῖι. Ἐομηδηδ ΠαὈρῦ. 

Ε οἶμαι πὸ ἔργον] ϑιιοίθεοιιβ ἐμὸν εἶνα, τὸ 
ἔφγον οἶμαι. ΑΥπΠου]ατη δηΐε ἔργον Κ΄ 81.Κο- 
ὨΔΙΓ ἴῃ γε τηυίαθαῖ ; τῆδ]θ. ὅϑῖς θῃϊπὶ 
Ονΐορ. 11. 1.. 11, ὑμέτερον σὸ ἔρψον. ὉΒΙ 
ἰδηθη ΑἸαϊπα οὐτὰ ᾿ἰἰρτοὸ ΑἸτοσῆμο τὸ 
ΟΠ Εἰ Ὲ, 

5 ἀμ Τὰ οὐπὶ ϑίθρη. 560. ϑίοθεθο, 
Μαῖϊς. 1. Τ]ογοπο, Β. Ο. Ἐς. Επτηρϑεϊαμα ; 
το ]]αιιδ ἀδπὶ ἔργου. 

ἢ παρέχωνταί σοι)] Οὐ δογνθηΐ Ἰθοΐογοβ 
σοι Ὦ. 1, πωρίλκειν. Νάτη σαρέχειν ἵππον 
φινὶ οβῦ δαϊτη ΡΥ θοσ νοὶ δαάμοοτγο : 
παρίχεσθαι νΕΥῸ ἵσσπον αϊοσιιηέαγ, 4] ἐκ 
κασαλόγου. ἱπαποχροφοῦσιγ Θ᾽ 05 ΠοΟΒΙΘΥ 
Ἡβε]]οηΐς. 111]. ἵν. 16, οὐ Αρϑβῖϊαὶ 1. 94. 
ἱπποτροφεῖν καταλέγεσθαι, αἰοῖι. ΠΠης οβὶ 
ἴπ Αρθβῖ]δο ]. ς, ὅσεις παρέχοιτο ἵσσον 

καὶ ὅπλα καὶ ἄνδρα δόκιμον. αυοᾶ Ρ]υϊαγ- 
οἤὰ5 ἴῃ Αροβῖϊδο ο. 9, πιυΐανὶτ ἴῃ σαρασ- 
χεῖν ἕκαστον ἵππον ἀνθ ἑαυτοῦ καὶ ἀθδρα. 
1056. Χοπορθοῦ (ἴσοῃ, ἱν. 7. καὶ σούτους 
ἵσσοις τε καὶ ὅασλοις κατεσκευασμένους σαρέ- 
χωσι. αμοά 5ὈΒΡΙΟΟΥ ἴῃ σαρέχωνται τηὰ- 
ταμάπη 6556, (Ορίοσιτῃ ἀρ ΟΠ οἷο οἰνίαχα 
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σε καὶ ἀμξατῶν ὁ ἐστιν. Ἔστι γὰρ οὖν, ἔφη. "16, δὴ λέξον ἡ ἡμῖν 8 

ἀ πρῶτον φοῦτο, ὅπως διανοῇ σοὺς ἵππους βὰν ποιῆσαι; : 

Καὶ ὁ ὃς, ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν, ἔφη» οὐκ ἐμιὸν Γοίμναι τὸ ἔργον 
εἰναι, ἀλλὰ ἰδίᾳ ἕ ἐκίστον δεῖν τοῦ εαυτοῦ ὃ ἵππου ἐπιμελεῖσθαι. 

Ἐὰν οὖν, ἔφη ̓  ἡ Σωκράτης, " παρέχωνταί σοι τοὺς ἵππους, οἱ 4 
μὲν οὕτω ἷἾ κακόποδας ἢ ἢ κακοσκελεῖς ἢ ἀσθενεῖς, οἱ δὲ οὕτως 

ἀτρόφους ἃ ὥστε μῆ δύνασθαι ἀκολουθεῖν, οἱ δὲ οὕτως ἀναγώ- 
γοὺυς στε μὴ μένειν, ὅπου ὧν σὺ τάξης, οἱ δὲ οὕτω λακτιστὰς 

ὥστε! μηδὲ φσάξαι δυνατὸν εἶ εἰναι, τί σοι τοῦ ἱππικοῦ ὄφελος 

ἔσται; ἢ πῶς δυνήση τοιούτων ἡγούμενος ἀγαθόν τι ποιῆσαι 
τὴν πόλιν; Καὶὃς, ᾿Αλλὰ Ὁ καλῶς τε λέγεις, ἔφη, καὶ 

πειράσομαι Ὦ τῶν ἵππων εἰς τὸ δυνατὸν ἐπιμελεῖσθαι. Ἔ; 5 

δέ; τοὺς ἱππέας οὐκ ἐπιχειρῆσεις, ἔφη, βελτίονας ποιῆσαι; 
[Ἔγωγε, ἔφη. “Οὐκοῦν » πρώτον μὲν ἀναξατικωτέρους ἐ ἐπὶ τοὺς 

ἵππους " ποιήσεις αὐτούς. Δεῖ γοῦν, ἔφη" καὶ γὰρ, εἴ τις 

αὐτῶν καταπέσοι, μᾶλλον ἂν οὕτω σώζοιτο. Τί γάρ; ἐᾶν 6 

που κινδυνεύειν 1 δέη, πότερον ἐπάγειν τοὺς πολεμίους ἐπὶ" τὴν 
2 ΄ 

ἄμμον κελεύσεις, 

Ατεσογατα αἰ ογατα θαῖιοβ ΡῈ Ό]1ΟῸ5. δ΄ οτ8 
ΠΟϑίοΥ Η!ρΡαγοβίοῖ 1, 9. τοὺς μὲν ἱππέας 
καθιστάναι δεῖ κατὰ «ὃν νόμον σοὺς δυνατωτά- 

σους καὶ χρήμασι καὶ σώμασιν ἢ εἰσάγοντα 
εἰς δικαστήριον ἢ πείθοντα. δὰ ποτὰ ἸΟοιτα 
Ρίυγα ΟἸΐπι ἀθ Ποῦ τη πούθ αἰσθτηι15. 

ἱ κακόποδας ἢ) Ποῖδκο δ τυὖῷ ρ]οββθιηᾶ 
γΟΙΌΪ κακοσκελεῖς ἀοΙΕΥ1 νὰ], ἀδέεπαι 
Ἐτηρϑεί, δἀτηοηθηβ ἀθ ἀϊνογοιίαίθ ρα 15 οἵ. 
ΟΥ̓ΤΙ5, Νοβίου ἴῃ ΠΠ0γῸ 46 γ βααθβί ἱ. 92. 
Θα 1 κακόποδα ΠΟΠ ἰίθμη κακοσκελεῖ ΠΟ- 

τηϊπανιί ; ΠΌΣΩΝ Ῥοβίθυϊοσθμι οΧ ἢ.], δη- 
ποίαν! Ῥοί]ιχ 11. 195. 

Κ ἀτρέφους] ΑΡΡθ]1α Ῥ. γιοίουῖαβ 
οοηβοί, φμΐ παΐίμτα υἱξίο γιογὰ δογιτιιγιὲ 
οἷδιιην, 864 5θηιροῦ ἐδημ68 ἱηιδοοϊἰχιιο 
ηιαποηί. ἘΒοϑϑαυῦο γϑοΐίθ στρά ἀιαϊῦ βέγίσοϑοϑ. 
ΝΠ οἶνα παΐγεθ ὙἱτΠτὰ οϑί, ϑῖνθ ἱπορίϑ 
δας τΐτη 5 ἸΔὈοΥ 5 σοπίταοία οϑῦ ἱρηυ 85 
εἴ ᾿τ 6 ο 185, οἰγίσοβιδ ὀψιι5 τοοῖα ἀἸο1- 
ἴυΥ, Λακτισσαὶ δα ηΐ Καγγογῖβ οαἰοίίγ 7168. 
γιά. Ψιοίον, ὅαγ, [Γιβοῖ. 4. υ]{. ᾿Ανάώγωγοι 
ἀυΐοτῃ βυηΐ οαμΐ ποπάμην ἀοηυϊὶ εἰ οοτ- 
ἀοοοζαοιί. 81... 1, 1. 5. σᾶποβ ἀνάγωγοι 
ἀϊσαπίαν, Εχ, Οοηξ, ἀθ οαάθιη γὸ Χϑη. 
ἂς Μαγ. Ἐπ. 1. ῃϊ. 4. σοπῇ, Ζοιη, 8. 

Ι μηδὲ τάξκαῆ ἘἘΠ14, γι. μὴ μέταξαι. 

γ" ὦ ἐν ΠΣ ΄ὔ «ὶ 7 Ὁ 

ἔνθαπερ εἰωθατε ἱππεύειν, ἤ πειράσῃ τὰς 

Μαῦρο (αϑία], μετατάξαι. Τῃπ ἩΠ]ΡΡΔΙΌϊοΙ 
ἴ,. 15. συντάττειν Θδῖ ἀθ 60 σ)ΘΏΘΓΕ. 

τὰ καλῶς “Ὲ} ϑίοθεριυιβ καλῶς γε ἀδί, 
αυοά οομηραταΐο ἸΙοοο 1]. χ. 5, ργϑίοδγεραϊς 
ὙΝ εἰβθ, ποῃ θρῸ. 

Ὦ σῶν ἵππων) Ἐ 44. ῬΥ. ἱππέων ὨαὈρΗΐ. 

ο Οὐκοῦν ---- γοῦν, ἔφη) Ἧφς “υμπίίηα 

ΟἸΩΪϑιύ οἸηηΐᾶ. 
Ρ ποιήσεις αὐποὺς] ϑἰοθοθτια αὐτοὺς ΟΥΩΪ- 

δῦ ; οἵ ροΐοϑὺ δθθϑϑθ, Π)6 χ6 οσοηξογαίιχ ἀ6 
Μαρσίϑίτο Ἑαυϊίαχη ΠΡ 6Υ 1. 5. 

4 δέῃ] ἘΔ4. ργ. δέοι ἀδηΐ.ς (Οδίβγυτη ἴῃ 
οὐἀϊηθ αἰδρυϊαίίομῖβ αἰϊα ἀοβίθγαραί 
Ὑνοῖβκα, φυὶ ἰούαπῃ Ἰοουτηα ἰΐα ἔδγθ Ἰηΐθι-- 
ΡΟΪΔ νοϊαῖΐϊῦ Ἰοοιτα 1 ἔδγθ ᾿ῃίθυρο]αυῖ 
ψο οοηθούαχ : ἐσεὶ πάντως κινδυνεύειν 

δεήσει ---- εἰώθαπε ἱ ἱππεύειν, ἤ πολεμήσεις αὐ- 
σοῖς ὁπουοῦν αὐποὺς εὑρήσεις: ; (αυΐῃ βου ρϑίς 
ὅπου ἄν εὑρήσῃς. ") Πῶς “γάρ οὔ; Πότερον οὖν 

καὶ τοὺς ἱππέας ἐπὶ τὴν ἄμμον ἐπάξεις, ἢ σειράώ- 
σῃ, Θἴο. 4185 1{8 51 βουρία {]5ϑοπῦ ἃ Χ θῃο- 
ΡῬ,ιοπίο, ΡἾΆΠ6 ταϊηϊ τὖ ἱπορία ἀἸ5ρ] σου θηΐ. 

ΚΓ ἔνθαπερ] ϑῖον. ἔνθα. ἘΣ Χογοϊζαι Ομ Ὲ 5 
Θαμοϑίγοβ 1ὼ ϑυθοίγαίο βαῦυϊο ἢορδηί, 
Ἡΐπο ἀμμόδρομοι 6) ιθγηοα! Ἰοοα αἰ οι ΕΓ. 
ΟἿ, Τιοχίοοη ἀρ. πα βηκοη. αὐ Τίπηδοιιπι 
». 25. οἀ βοσπηάδ. 
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μελέτας ἐν 
ἃ, πολέμιοι γίγνονταϊ; 

βάλλειν, 
ποιήσῃ ; 3 

ἃ σοιούτοις ποιεῖσθαι χωρίοις, ἐν οἵοισπερ 

“Βέλτιον γοῦν, ἐφη. 
Θ ὡς πλεῖστον ἀπὸ τῶν ἵππων ἐπιμέλειάν σινὰ 

Βέλτιον γοῦν» ἐφη, καὶ τοῦτο. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΣ ΜΕΜΟΒΑΒΠΙΙΌΜ 

ε 
Οἱ 

ἀγρς δέ; τοῦ 

Θήγειν δὲ τὰς 
ψυχὰς τῶν ἱππέων καὶ ἐξοργίζειν πρὸς σοὺς πολεμίους, 
Σ 

νῦν ΧΕ πειράσομαι; ἔφη. 

ἅπερ ἀλκιριωτέρους ποιεῖ, διανενόησαι ; Εἰ δὲ μῆ, ἀλλὰ 
Ὅγως δὲ σοι ὁ πείθωνται, οἱ ἱππεῖς; 

πεφρόντικάς 11} ἄνευ γὰρ δὴ σούτου οὔτε ἵππων οὔτε ἱππέων 

ἀγαθων καὶ ἀλκίμων οὐδὲν ὄφελος. 
ἀλλὰ πὼς ὧν φίς μάλιστα, ὦ Σωκρωτες», 

9 προτρέψαιτο: ; 

᾿Αληθὴ λέγεις, ἐφη" 

ἐπὶ τοῦτο αὐτοὺς 
ἪἊἜ - ᾿- δ “3 6 Ὁ“ υ Χ ' 

κεῖνο μὲν δήπου οἰσθω, οτι ἐν παντί πρὰγ- 

ματι οἱ ἄγθρωποι τούτοις μάλιστα ἐθέλουσι πείθεσθαι, 
οὃς ἂν ἡγώνται βελτίστους εἰνᾶι. καὶ γὰρ ἐν νόσῳ ὃν ὧν 

ἡγῶνται ἰωτρικώτατον εἶναι; τούτῳ μάλιστα πείθονται: καὶ 
ἐν πλοίῳ οἱ πλέοντες, ὅν ἂν κυδερνητικώτατον' καὶ ἐν γεωρ-᾿ 

ὃν ἂν γίᾳ; γεωργικώτατον. Οὐκοῦν Καὶ μάλα, ἔφη. 
ΙΝ 3 ς, ς -“ [4] “ 7 Στὰ 7 εἰ 

εἰκὸς. ἐφῆ9ς καὶ ἐν ἐππικῆ) ος ἂν μᾶλιστα εἰδὼς φαίνηται ὦ 
"“ "-Ό΄ 7 ᾿'' 5 5.47 - Ἁ ᾽ ἢ 7 

δεῖ ποιεῖν, τούτῳ μᾶλιστω ἐθέλειν τοὺς ἄλλους πείθεσθαι. 
᾽ ᾿ " ᾽ - Ν “" 7 “ὶ 2. » “ὦ 

10 αν οὐν. ἐφη, ἐγώ9 ὦ Σώκρατες, βέλτιστος ὧν αὐτῶν δῆλος 

ἃ τοιούτοις -α οἵοισιπΈρ] Μ5. 810)». σού- 

σοις ---- οἵστσερ, τηοποηΐθ ΕὐΓποϑβίο. 
πολέμιοι] ΒίοὈ. οὖ Ῥοββασ. πόλεμοι. 

ϑοα νυ]ἱραίατη οοηνοπῖς Ἰοοο Χρη. ἀθ 
Μαρ. Ἐπ: 1.1. Δεύφερον δὲν, ὅπως ἐν σαν- 
ποίοις χωρίοις ἱπ πώζεσέαι δυνήσονται" καὶ 

γὰρ οἱ πολέμιοι ἄλλοτε ἐν ἄλλοις τόσοις γίγ- 
»νονζ ἃ 1- 

ς Βίλσιον γοῦν, ἔφη. Βίο!, σοπαβο. βέλ- 
σιον οὖν, ἔφη, καὶ τοὔσο, οἱ ροβέ οτηϊϑὶί βέλσιον 

γοῦν. ἴῃ Ψππηΐ. ἀυΐοτη οἱ ἃρ. ΒΒ ϑϑδυ ΟΠ ΘΠῚ 
Πεθο νοῦθα τιβαι16 δὰ στοιήση ΘχοϊἀοΥιηΐ, 

ἃ τί δὲ ;] ἴτὰ συτὰ Ψοββίαπο 1. οὲ ϑίο- 
θώο Ζϑιηθ. ψαϊρσο ογαΐ Τί γὰρ; ἀοίποθρβ 
λαθεῖν ρίο βάλλειν ΝίπαοΡ. 1. 

6 ὡς πλεῖστον] ΝαΪρο πλείστους, ϑ5ῖο- 
Ῥθιι5 σοὺς πλείσφους. Τ)οὰϊ Θπηθπἀδιϊοποτα 
Ζριηΐ ἀιϊποίατη οχ ΕΠ Ρραγοῃϊοο ἱ. 6. ὅσαν 
δὲ ἤδη ἔποχοι ὦσιν, δεῖ αὖ σκοπεῖσθαι, ὅπως 
ἀκοντιοῦσι σε ὡς πλεῖστον ἀπὸ τῶν ἵππων. 
4ϊ Ἰοοὶι5 55 τϑάδγροϊε ἀγριεῖαθ ὙΥ ἰδ Κι, 
41 νυ]!ρσαΐιη ἀοίρπαἠς Ἰηιούργοίδξιις. τέ 
Ῥίιιγίηαιιηι. ΜοΥῖβ θηΐπὶ Γΐββο τας Θααϊ(65 
δου ϊατὶ αἰβοθθηῦ ἴῃ ἴοστγα σοηββιθηΐοϑ, 
ΠῚ Θ600 ἰηδιἀθηΐοβ. “Εἴος νογὸ ἴα 1} 6 υἶτο 
ἀοοίο ςομοθϑϑουτη, 9 αἰῖ5 ο556. ὡς ἐπὶ 

πλεῖστον ἀἴσογο, βἱ Ἰοησίησιιθ δου]αυῖ εῖρ- 
Ὠϊβοαγθ νϑ] τηϊι5. 

ἔ ἅπερ ---- ποιεῖ.) Μυϊραίατα εἴπερ --- 
ποιεῖν ἴχπ Ψαπίίπα οὲ ϑίορθβϑθο οβθὶ ἅσπερ 
σοιεῖνγν πάρ ποβίσαστα οἴδοῖς ϑέθρῃδηιϊ5 
Ργφοαπίθ Βτοάδο δὲ ( αϑίαϊΐοπθ. Ζϑαπθ 
ΟἿΠῚ ΒΒ ΘΒΒΑΓΙΟΠΘ καὶ ---- στοιεῖν ΒΟΓΙΌΘΥΟ τηᾶ- 
Ἰεραέ : ἴΐὰ ἑδτήθῃ αὐ ἴῃ ἘΠ οΙπΚὶϊ οΟρ᾿ ΠΟ θτη 
ῬΥΟΟΙνῚ5 οϑβθέ, 41 νουθα πες ΘΧχ βοῇο]ῖο 
Πδΐα 6556 βιυϑρσαΐαβ ἕαϊς, ΒΟΠ ΕΖ συγ Νῖο- 
ΤῸ ἂρυὰ Ηϊπάθθυγρίατη διανενόησαι τοῖοτι 
ποὴ βοϊυσῃ δὰ ϑήγειν οἱ ἐξοργίξειν, βθ δὰ 

νυ] απ οἰΐατη εἴπερ ποιεῖν τοῦῆογε. ΜΠΗΪ 
ὕστερ τι στοιεἴ Ῥ]ασογθῖ οππ ἴα τὴ τη ΧΊ ΠΊΘ. 

5 πείθωνται ἙἘΔ4. ργ. οπιὶ ϑίοθςθο σεί- 
θονται Βαθθηῦ: υἱζίατα οουγοχῖς (ὐδϑίδ!ο οἱ 
ΒΘ ΡΠ Δ Πιι5. 

Ἡ βελτίσσους εἶναι) Δυπεῖπα βελτίους 
ἄδλι. (Οοἴογαπι στοὰ θαπάθια Ποβίοθυ ψου]}ἷβ 
αϊνουβὶβ ἀοοσθὶ Ουγορ. 1. νἱ. 19. 5666. 

ἱ πρὸς τούτῳ] 1ἴὰ οὐπῇ Ῥατῖβ. ϑίθρῃ. 
560, οἵ οββίαμο 1. Ῥγϑριηίθ οι ϊΖιο 
βογρδὶ: ῬΙῸ σοῦσο. 

Κ εἴ σε δέοι] Τία οχ Βιοθαο να] ρσαίατη 
εἴ σοι δέοι τοοποθηΐῖ Ἡϊπάθρυγσίο οοιτοχῖς 
Ζριηρ οἱ βο μι, 
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ὦ. ἀῤκίσει βοι σοῦτο εἰς τὺ πείθεσθαι αὐτοὺς ἐμοί; ᾿Ἐάν 

γε ' πρὸς τούτῳ ἔφη, διδάξης αὐτοὺς, ὡς Τὺ πείθεσθαί σοι; 

κάλλιόν τε καὶ σωτηριώτερον αὐτοῖς ἔσται. Πῶς οὖν, ἔφη: 
φοῦτο διδάξω: Πολὺ, νὴ ΔΙ , ἐφη, ῥᾷον, ἢ ἢ εἰ σε δέοι διδάσ--: 

κειν, ὡς τὰ κακὰ τῶν ἀγαθῶν 1 ἀμείνω καὶ λυσιτελέστερά 
ἔστι. Λέγεις» ἔφη; σὺ, σὸν ἵππαρχον πρὸς Τοῖς ἄλλοις ἐπι 11 

μελεῖσθαι δεῖν καὶ τοῦ "λέγειν δύνασθαι; Σὺ δ᾽ φου; ἔφη, 

χρῆναι σιωπῇ ἱππαρχεῖν: ἢ οὐκ ἐντεθύμιησαι, ὅτι ὁσῶ τέ 

“γόμῳ μεμαθήκαμεν κάλλιστα ὀντω δὲ ὧν γε ζῆν ἐπιστάμεθα, 
ταῦτα πάντα διὰ λόγου ἐμιάθομμιεν, καὶ εἴ τι ἄλλο παλὸν 

μανθάνει τις μάθημα, διὰ λόγου μανθάνει. καὶ οἱ ἄριστα 

διδάσκοντες μάλιστα λόγω χρώντα!» καὶ οἱ τὰ σπουδαιότατα 

μάλιστα ἐπιστάμενοι κάλλιστα ο διαλέγονται ; Ἢ τόδε 

οὐκ ἐντεθύμησαι; ὡς, ὅσον 17: Ρ γορὸς εἷς ἐκ τῆσδε τῆς 

πόλεως γίγνηται; ὥσπερ 4 ὁ εἰς Δήλον περνπόμνενος: οὐδεὶς 

ἄλλοθεν οὐδαμόθεν τούτῳ ἐφάμιλλος γίγνεται; οὐδὲ  εὐα»-- 

δρίω ἢ ἐν ἄλλῃ πόλει ὁμοία τῇ ἐνθάδε συνάγεται: 

᾿Αλλὰ μὴν οὔτε λέγεις, ἐφη. 

᾿Αληθη 

᾿ εὐφωνίῳ, τοσοῦτον διαφέ- 

ρουσιν ᾿Αθηναῖοι τῶν ἄλλων, οὔτε σωμάτων μεγέθει καὶ 

ἀμείνω] (ὐδϑίαδ!ο καὶ ἀμείνω ἄραΐ. 

τῇ λέγειν δύνασθαι :] ΜΙ ΐαίο οταϊπΠ6 δυ. λ. 
ΘΟ δοιι5. 

πι νόμῳ]ὔ Επϊἰΐ, φὰϊ γοσαθυϊυτηα ἀθ᾽επά τη 
τξ πα }16 σοηβοσοί, αυοα χροΐ ἀθίθπαϊς 
ἜΤ Θβε ᾿πιουρυθίδζιιβ 4125 τηοτο δὲ ἰηβί!- 

ταΐο οἰν᾽τατ19 δα Πογηϊηῖ5. ΠΡ γα Ἰου. οάπ- 
(αὶ ἀἰϑοὶρ! Δ ΠῚ Τοίθσσὶ ϑο]θη, ἘΠ5 ορ- 
Ῥοπυπίωγ εἴ σι ἄλλο καλὸν μώάθημά τις μιαν- 
θάνε. δίς αἸοϊΓαΥ νόμος διιρία 1. 11]. ὅ. 
εὐ δρυά Ατὶβϑίοίθίθοσα ἨἩποίου. 11. 12. οἱ 
νέοι πεπαίδευνται ὑπὸ ποῦ νόμου μόνον. ἀΘΥΩ 
Ἰοσῦτα ἀρροϑβυϊέ ὙΥ εἴβίκθ. 

ο διαλέγονται) ΨΦυπῇπα διδάσκονται ΠαὈοί. 
Ρ χορὸς εἶ:] Νοη δέ ῬγῸ σις Ροβίϊατη, 

αὑα εγαῦ Ζθυηῖ ορίηϊο, βοὰ ορροῃίτυγ 
ΒΘαΌΘΠΙΪ οὐδεὶς ἄλλοθεν οὐδαρέθεν, αυϊθιι8 
ΟΣ 15. ΘΟΤΩΡ! αΥ65 5] 1 Π ΘΔ ΠΓΌΓ. 

α ὁ εἰς Δῆλον] Απημπᾶτη ϑεωρίαν, 46 ατἴια 
οδῖ θιΐατη ἴὔγα 1. 11]. 2. 1η|6]]Πσὶς 1 γ- 
ΠοΒ.1, αυϊηαιοηηοτη ὟΝ οἶσκο. Οἵ, ϑὅρδη- 
Βρίτα δὰ (δ! ΠἸτηδοὴὶ Ἀγπηπα πα ἴῃ 1) οΙυτα 
γοΥβιι 279. σῶσαι δὲ χοροὺς ἀνώγουσι πόληες. 
οἵ Τητογργοίοβ ὙΠαογα Ια 5 ααΙΝ. 104. ἴῃ 
400 65: ὕστερον δὲ σοὺς μὲν , χοροὺς οἱ νήσι- 
ὥται καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι μεθ᾽ ἱερῶν ἔπεμπον. 

τ εὐανδρία] ἘΠ βριοἷῦ δα τηογθπι, 410 ἴῃ 
ΒΟΥ 5 ῬΑΠΔΙΠΘΠ 8515 ΘΠ ΙΒ [55,5 4υοκαὰθ 
οἵ 7ανθηθβ δὲ 56 1|65 δἰἱσεθαπέ, αι] ΜΠΠοΥ- 
νϑ {ΠΑ Πρ Ποῦ οββϑθηῦ. Οὗ, Ἡδγροοτγαίίοη. 
500. ἢ. ν. Ἰθίααρ Ν᾽ αϊοβίατη Ρ. ὅ4. ὅθ παβ 
{ΠΔ]]ΟΡΠοΥο5 πουηϊηαῦ Χ θπορποη 5 Θ΄ ΤΏΡΟΒ. 
ΤΟ Ὁ ϑαλλοφόρους γὰρ τῇ 

᾿Αθηνᾷ; «σοὺς καλοὺς γέροντας ἐκλέγονται, ὡς 

συμσαρομωρτοῦντος σώση ἡλικίᾳ σοῦ καάλ- 

ἔθυον ἘΠ Απάοοϊάο5. οοηίγα ΑἸοϊθία- 
ἄστη Ρ. 155. νενικηκὼς εὐανδρίᾳῳ καὶ λαμ- 
πῴδι. Ἐπ ΤιῃδῖΌθο Ἰαμάδίι Ἰοου5 εὐαν- 
δρίας ἀγὼν ἤγετο. Δίμποπδοιιβ 19. Ρ. 565. 
ἐν ταῖς εὐανδρίαις σοὺς καλλίστους ἐκκρίνουσι 

καὶ σούπου; σρωπσοφορεῖν ἐπιπσρέπουσι. σαρθηλ 

Ἰοσατα (ὐαβαιθοπι85 ταϊμι5. θῸΠ6. ᾿πέρυρτο- 
ἰαΐαγ, 

5. εὐφωνίᾳ,) Δα οπούατη οἱ σδπίιι 
σΠΟΥΪ τϑίουσι, τηδηὶ ρϑίασα οβῦ : οοπίγα δὰ 
εὐωανδρίαν ῬΑΠΑΙΠ ΘΠ οογατ μου πρηῦ 86- 
΄ιοηῖῖα, αι: ΝΠ ἀοοίῖ ἔῸγ6 οσηηθ5 ΟὈΤη 
Ομογο 1)6] πὴ ΤΏΪ550. ΘΟΡΌΪα556. ν᾽ ἀθηΐαγ. 
Θὕαγο εὐφυΐα ΜΑΙ ΚΘΠΑΥΙ, ΠΟἢ Ορτι5 θϑέ, τιῦ 
Ὀθηθ ἀοοιῖε ΘΟ; νᾶηᾶ οἰΐατη οϑύ ορὶ- 
Ὡἶο ὙΝ οἴβκὶ1 εὐφωνίαν δὰ “5οΥγηοηἶ8 Αἰαοὶ 
οἸορσαῃρίίδτη γρέθγθης5, ἘΣΧΟΘΙ]Ο απ οἶνοβ 

12 

19 
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ῥώμῃ, ὅσον Φιλοτιμυίᾳ, ἥπερ μάλιστα παροξύνει πρὸς τὰ 
14 καλὰ καὶ ἐντίίοαι. ᾿Αληδὲς, ἔφη, καὶ τοῦτο. Οὐκοῦν 

οἴει, ἐφ; καὶ τοῦ ἱππικοῦ τοῦ ἐνθάδς εἴ τις ἐπιμεληθείη, ὡς 
πολὺ ἃ ἂν καὶ τοῦτο διενέγκοιεν σῶν ἄλλων ὅπλων τε καὶ 
ἵππων παρασκευῇ καὶ εὐταξίᾳ, καὶ τῷ ὑτοίμιως κινδυνεύειν 
πρὸς τοὺς πολεμίους, εἰ γομίσειαν ταῦτα ποιοῦντες ἐπαίνου 

15 καὶ τιμῆς τεύξεσθαι: Εἰκός γε». ἐφη. Μὴ φοίνυν ὀκγεί, ἔφη, 
ἀλλὰ πειρῶ τοὺς ἄνδρας " ἐσὶ ταῦτω προτρέπειν, ἀφ᾽ ὧν αὐτός 
σε ὠφεληθήσῃ, καὶ οἱ ἄλλοι πολῖται διοὶ σε. 
πειράσορνωι; ἔφη. 

᾿Αλλὼ, νὴ Δία, 

ΟΑΡΕ Ὺνς 

5ΌΟΝΑΤΕΡ ΘΟΟΒῊΕ ΟΟΝΑΤΌΕ ΒΟΝΌΜ ΟΗἨΘΒΑΘΟΘΌΜ ἘΤ ΠἸΟΟΝΟΜΌΜ 

ῬΡΟΡΘΕ ἘἙΤΙΑΜ ἘΞ55ΕῈ ΒΟΝΌΜ ἹἹΜΡΕΒΑΤΟΕΒΕΜ. 

ΑΠΙΤΕΒ, 

Β5ΟΟΒΑΤῚΚΒ ΟΜ ΝΙΟΟΜΑΟΗΙΌΕ Ε ΒΙΜΙΙΙΤΌΘΙΝΕ ἹΝΤΕΡΒῚ ΘῈ ΒΟΝῚ 

ῬΡΑΤΕΙΒΡΕΑΜΙΠΙΑΒ ΒΟΝΊΟΕ ΙΜΡΕΒΑΤΟΙΒΙῚΒ ὈΙΒΡΟΌΤΑΤΙΟ. 8. 

ο᾽Ἰδὼν δέ ποτε Νικομαγίδην ἐξ ἀρχαιρεσιῶν ἀπιόντα, 
ἤρετο. 

Αἰεοὶ σαπέι, φαυθηΐατα σογίασηϊηα ταϊιϑῖσα 
ΟΠΊΠΪ5 ΡΌΠΟΙΙ5 56 ]0 φΟΙοθαηΐ οὐ ριὈ]16 6 
[Ὁ ὩΣ 

ἃ ἄν καὶ σποῦφσο διενέγκοιεν)] Ἐ 44. ΡΥ. 
διενέγκειεν Βαθοηΐ. 1,θομοὶ. ΠοΥτίροινας καὶ 
κατὰ τοῦτο, δίορμδηιβ σολὺ κἄν τούτῳ, 
ἈοΙβΚο οὐκ οἵει, εἴ σις τ-- ἐπιμεληθείη ὡς πΣ 
σολὺ ---- διενεγκεῖν. 5] σὸ ἱππικὸν αἰἸσοΥΟΘΙΩΣ 
γ658 δριιοδίγῖδγ ΠΟῺ αἰ  ΓΔΥΘτῚ σοῦσο ᾿πέρυ- 
Ῥγοίαυ κατὰ τοῦτο: ὨῸΠῸΟ ΨΘΙῸ τὸ ἱππικὸν 
6556 ΤῊ ]Πἶ νἹ ἀθίῸΥ ὀφιιίξαίιι5, ἐφιῖξος, Δ 6 
αἰ σοῦφο διενέγκοι ΒΟΥ θοΠ τα αὐ ΠΟΙ Ρ ΚΗ 
οοηθοΐαγα ουὶΐ ΡΙΟΡ μά. ϑθαιιθη5 γομί- 
σειαν Υϑοῖθ ργϑοθάρθηι ἱσ'σικὸν υηρίταν ; 
ἴάθμι νογο ἴῃ διενέγκοιεν, ῬΤΟΡΙΘΥ ν] οἰ τα 
ΒΙ Πρ ]αγο σοῦσο, ΠΟΥ τη ῬΟθ56 ΠΟῚ 
νἱάρίυτ, 

Ὁ ἐπὶ σαῦτα] Εἰ ἀνναγᾶς σοιαῦφσα βου ρίατα 
τ  οθδΐ. 

ς ᾿Ιδὼν δέ ποτε --- Ηυλας, ἀϊαϊοσὶ νῖτη 
ορίϊηθ, πῖθα αυϊάρῃ) βρηξθητία, ροϑυβροχὶς 
{Πρίομ5, 4 τηοθοῦ ϑοοστγαίθτη Πρὸ δὰ 8ὺ- 
το (ἀμ ΠΣ] 115 ἴγατὶ τηϊπιοθαΐη ἕαοοίο 

Τῆς Νικομανχίδη, στρατηγοὶ ἥρηνται ; Καὶ 

δὲ υσρδηθ ἀἰββούαϊββθ ΝΠ τηοᾶο θηΐτα 
Πΐς βορῃϊβίατη ἃσὶῖ βοογαίθϑ, 568 χροίβ οβ- 
τοημάουρ οοπαίαγ, αδἰΐα οἱϊαπὶ νἱγίαξος 
ῬΓΘΟΊΘΙ ἸΙ511ΠῚ Θἷ 50 ΘΠ ΕΔ ΠῚ ΤΩ Π ΑΓΘ ΠῚ 5Ό Τὴ - 
ΤΟ ἱπηρθγαίου! Προρϑϑαυῖαθ 6556, ΠΘῸ 605 
Οἶν 65 ἴθιη ΓΘ 6556 σοῃ θη 6 Π605, σα ἴῃ 8115 
τϑθιι5 ΤΠ ρυϊναῖίπι ἐατη ΡῸ]Ϊ 6 Βογθηα 5 
ΟΡεἰπλο5 δὲ ΡΥ ἀθ ἢ ἰββίπηο8 56. ΡΥ ΒΕ ΥἸ ηΐ, 
δὶς οὐηηἶα ΟΠ ἰρβῖτιβ ΘΟΟΥΔΓΒ. ΤΟΥ 115, 
ἴατη οἴΐατη ΣΧ ΘΠΟΡ Ομ 5. ̓πβεϊταΐο ἀρ ἰδββὶ- 
τὴ σοηργαιηΐ, 4] Ὠϊς Ἰάο πὰ ΔΥριιτηΘ Πέιι τὰ 
δρῖι, αιοά 80 ἰηθαπίρ μος ᾿ἰθτο [Ὠ50Π{π|18- 
56ῖ, Ὅσι δὲ ποὺς ὄρεγ.-. “π--νῦν τἕτο διηγ. [ἄρχῃ 

οἴΐατη ᾿δαθ δὰ ἤποπι οαρ (15 6, ἀρίτυγ, 
Ομίογαπι οὐυδάθμα ἴὐρίομὶ υἱτῖ. ὁ]. δά- 
τηοηΐίαι. εἰταϊ πὰ Βαϊΐο σαρ τε δῷ Ετηρείο 
ἰπγροβίξιιμι τΐανῖ, ααρρ6 4] 65 ᾿ρϑὰβ 
ΠΟῊ 5αῖϊ8 νϑύθ δὲ βουβρίοιθ θσροποιὸ νἱάο- 
Ὀδίιγ. 8. 

ἃ οὐ γὰρ] Οὐπὶ 1 ροποϊανίο θὲ Τλοίδκίο 
ἱπιουγοραῖῖνο πο ἱπιογργοίαπάδ νοὶ ἢ γὰρ 
βου θοηαν τηομλῖι ΞΟΠ 2. 

ὁ ἐκ καταλόγου) τὰ ἀδἰθοία5 γα] ΠἸιιη. 
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ὃς, “Οὐ γὰρ, ἔφη, ὦ Σώκρονθες, φοιοῦτοί εἰσιν ᾿Αδηναῖοι ; 
ὥστε ἐρμιὰ μὲν οὐχ, εἵλοντο, ὃς “ἐκ καταλόγου σφρατευόμενος 

κατατέτριριμοι; καὶ λοχαγῶν, καὶ ταξιωργῶν, καὶ τραύ- 
ματα ὑπὸ τῶν πολεμίων φοσαῦτω ἔχων, (ὥρμω δὲ τὰς οὐλὰς 
σῶν τραυμάτων ἀπογυμνούμενος ἐπεδείκνυεν) ᾿Αντισθένην 
δὲ, ἢ ἔφη». εἵλοντο, σὸν οὔτε ὁπλίτην ' πώποτε στρατευσάμενον, 
ἐν τε τοῖς ἱππεῦσιν οὐδὲν περίδλεστον ποιήσαντα, ἐπιστάμε- 
νόν σε ἄλλο οὐδὲν ἢ ἦ χρήματα συλλέγειν. Οὐκοῦν, ἔφη. ὃ 2 
Σωκράτης, τοῦτο μὲν ἀγαθὸν, εἴγε τοῖς στρατιώταις ἱκανὸς 
ἔσται τὰ ἐπιτήδεια πορίζειν. Καὶ γὰρ οἱ βμποροι, ἔφη 
ὃ Νικομαχίδης, χ χρήματα συλλέγειν ἱκανοί εἰσιν" ἀλλ᾽ 

οὗγ, ἕνεκα, τούτου καὶ στρατηγεῖν δύναιντ᾽ ἄν. Καὶ ὁ 8 
Σωκράτης ἢ ἔφη, Αλλὰ καὶ ϑφιλόνικος ᾿Αντισθένης ἐστὶν, ὃ 

στρατηγῷ προσεῖναι ἐπιτήδειόν ἐστιν. οὐχ, ὁρᾷς» ὅτι καὶ ὁσάκις 

εν κεχορήγηκε, πᾶσι τοῖς χοροῖς νενίκηκε ; : Μὰ Δί, ἔφη ὁ Νι- 

κομωχίδης» ἀλλ᾽ οὐδὲν ὁμοιόν ἐστιν χοροῦ τε καὶ στρατεύμα- 
τος προεστάναι. Καὶ μῆν; ἔφη ὁ Σωκράτης; οὐδὲ φδῆς “γ)Ὲ 4 
ὃ ̓Αντισθένης οὐδὲ ἡ χορῶν διδασκαλίας ὁ ἐβπειρος ὧν, ὅμως 
ἐῤάνονα ἱκανὸς εὑρεῖν τοὺς ᾿ κρατίστους ταῦτα. Καὶ ἐν [7 

ἱ στρατιᾷ οὗν» ἐφη ὃ Νικχορναγίδης» ἄλλους μὲν εὑρήσει 

ξυϊθϑοί, οἵ ἱπίου σαὶ ΐθς 'ρβα Ἰθοίαθ. ἔμ15- 
561. 

[ἢ πώποτε] Τυπεῖϊπα σω ἀαῖ. 

δ᾽ φιλόνικος) 1ία ((45ῖ4]. Ψαιῖς. 1. ἘΊοΥ. 
σ. 4᾽145 ἙἘΠλὰ. φιλόνεικος ἀδῃΐ. 

ἢ κεχορήγηκε. } Χυρηγὸς» ππα6 χορη- 

γεῖν, ΔΡ. Ατᾶςος βου! ρίογεβ ἀϊοϊταῦ ΡΙΌΡΤΊΟ, 
40] 51:15 Βα τη 0.5 χορὸν οοτηραγαΐῖ, ᾿Π5ΈΓΟΪΌ, 
ΟΥΠΏΪθ5 ΥΘΡ5 ΟΥ̓ΠΑΐ, οὐ ἴῃ 60 φ',ῃεσΘ 
Θχθσοουΐ οαγδΐ, 1ῃ 110 Θ. πη νὰ σοΥίαγο. 
ὨΆΤΩ ἀϊνογοῖ σθηουῖβ ούδηΐ ὉΠΟΥΪ, ἰΔ Πα μΆΤΩ 
Ογοὶη 5. ΘΠ γγδυθθῖοῖ, φαοά 5011 οϑβθηῦ 
οὐ οι]αγοβ, Ἴ γαρὶςοῖ, (οιηΐϊοῖ, 40] σετρά- 
γωνοι. Κι. 8.80]. δὰ Αὐἱβίορῃ. Ναροβ ν. 
3511: οἵ νεβ 1405: δὰ συ. 586, οἱ 
ϑδ!τηαθ. δὰ ϑο)ῖη. ῃ. “596, 8.Ἢ.΄. θυῖα 
δυΐοη ἶβ ἙΠοΥΐ5 ὈΓΟΡΑΠΓΌΥ 1ἢ {ΠρδίὙ15, 

ΡῬτορίουρα χορηγοὶ ἀἸσλΌγ, 41 5ΟΓΩ ΠῚ 
506 Π25 ῬΥξοθθηΐ ἴῃ ἰοἴατῃ ἔα θυ] ατη, ΠῸΠ [ἢ 
βοϊ υτα ἐΠογΌτη. ν. ϑαϊτηαβθ. (6 ἴὔβϑυτ5. Ρ. 
58. ἀπάᾶο ἀϊοσιπέιν οἰΐατη χορὸν διδόναι, οὐχ 
Ρούιῳ δἰϊουγι5 Τα άγη ἴω {Πποαίγυτα ΡΙῸ- 
Ἰυσυπέ, ἱρδὶ δυίεγη μούία λαξεῖν χορόν. 

ν, Καὶ βίου. δὰ Αὐὶβί, Ἐαυϊξ. 510, 106 ]1}η- 
5ΙρῺϊΪ δ ζθ Π} οὖ ρῬέεΠ6 'πβᾶη0 ΑὙΠΘΗΪΘΏ511Π} 
βίυἀϊο ἴῃ μος ρθῆ νἱα, ϑρδῃδοτη. δᾶ 
ΟΔἸΠἸπρ. ρ. 8685. Ἐτῃ. Αἀάθ ὙνοΙΪΗ͂Ι 
Ῥτοϊορουαθηᾶ δα Τιορε πράτ. 

1 χορῶν διδασκαλίας] Χοροῦ διδασκαλία 

6ϑὲ ργόρυΐθ γϑεῖο ἂς αἰβοῖρ] πα ομουΐ, τη 6 
ῬΓῸ ἴρβα ἔθ]: δοιίοπθ ροθϊτμυ, οὖ χοροῦ 
διδώσκιλος,» 4111] δῆς Ταϊϊομθῖα ἰθποῦ οἵ 
4]1ῖο5 ἄοοοσο ροῖίθεο:. Νδϑῃ, υὖἍ 8.0]... 
Αὐϊβίορῃ. δὰ ἽἼΠμοβϑμ. 94 αἴ, διδάσκαλος 
νοραθαίιγ ὁ ἐνεργῶν σι περὶ σὴν δραμώτος- 
ποιὸν (5. δραμαποσοιΐαν) καὶ σῶν κυκλίων 

χορῶν παφασκευήν. αὐ 1ἰδάθπ] νουθὶ5 
5 ηΐ 80. Η βγεῃ. ἴῃ διδάσκαλος. 504 χοροῦ 
διδασκώλον οϑῦ σἤογτο ἀαγὸ ῃιοαιηι, δὲ ατι5- 
»ίσαγί σαγηιθη, δ τυοοῦ δια ἄαγὸ ᾿γΩ 80}1- 
μη, ομΐ γείϊψμος αἀὐσοίγιογε ορογίοσαΐ, υἱ 
ἀοσοῦ Ορογυ5 ΟΡβοσν. 1. 1. πἀηᾶθ ἔδοι]ο 
ΘΟΠΠΡῚ ροίοβί, σιϑ εἷ( ἼΩΣ διδασκαλία. , 
1Ιβεπριμηίαγ δαΐθοτη 1. 1. ὠδὴ οὐ διδασκω- 
λία χοροῦ, αυδγαχη 1114 οβὶ “γεν αυϊ 
οοηβίϊαπης οπογώτη (χορευτῶν ο. 5) ὃ. νἱ. 
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φοὺς τἄξοντας ἀνθ᾽ εαυτοῦ. ἄλλους δὲ τοὺς " μιαιχιομένους. 
δ Οὐκοῦν, ἔφη ὃ Σωκράτης, ἢ ἐάν γε καὶ ἐν τοῖς πολεμικοῖς 

σοὺς κρατίστους, ρθε δ ἐν τοῖς χορικοῖς, " ἐξευρίσκῃ τε 

προαιρῆται, εἰκότως ἂν ὃ καὶ τούτου νικηφόρος εἴη" καὶ 

πανᾷν δ᾽ αὐτὸν εἰκὸς “μᾶλλον ἂν ἐθέλειν εἰς τὴν ξὺν 

τῇ πόλει 5 πολεμνικῶν γίκῆην, ἢ εἰς τὴν ξὺν σῇ φυλῇ 

6 χορικῶν. Λέγεις σὺ, ἔφης ὦ Σώκρατες, ὡς τοῦ αὐτοῦ ἂν- 
δρός ὃ ἐστι χορηγεῖν τε καλῶς καὶ στρατηγεῖν ; Δέγω Ἔ ἔγωγ᾽: 

ἐφη, ὡς; ὅτου ἂν τις προστατεύη, ἐὼν γιγνώσκῃ σε ὧν δεῖ, 

καὶ ταῦτα πορίζεσθαι δύνηται; ἀγαθὸς ἂν εἴη προστάτης; 

εἴτε χοροῦ εἶτε οἴκου εἴτε πόλεως εἶτε στρατεύματος ἰπροστα- 

7 τεύοι. Καὶ ὃ  Νικορναχίδης, Μὰ Δ΄;, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐκ 

ἄν ποτε ὀιμην ἐγώ σου ἀκοῦσαι, ὡς ἀγαθοὶ οἰκονόμοι ἀγαθοὶ 
στρατηγοὶ ἂν εἶεν. "16, δὴ, ἔφη9 ἐξετάσωμεν τὰ ἔργα ἑκωτέρου 

αὐτῶν, ἵνα εἰδώρνεν» πότερον τὰ αὐτά ἐστιν, ἢ διαφέρει τι. Πάνυ. 

8 γε; ἐφη. Οὐκοῦν, ἔφη; σὺ μὲν σοὺς ἀρχομένους κατηκόους 

τε καὶ εὐπειθεῖς ὁ ἑαυτοῖς παρασκευάζειν; ἀμφοτέρων ἐστὶν 

ἔργον: Καὶ μάλα, ἔφη. Τί δέ; τὸ ἢ προστάττειν ἑκάσ- 
ΤΝ τὰ ἐπιτήδεια πράττειν ; Καί τοῦτο, ἔφη: Καὶ μὴν 

ἱ καὶ τὸ τοὺς κακοὺς κολάζειν, καὶ τοὺς ἀγαθοὺς φιρυῶν, ἄμυ- 

9 φοτέροις οἶμαι προσήκειν. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ δὲ τοὺς 

ὑπηκόους εὐρυενεῖς ποιεῖσθαι. πῶς οὐ καλὸν ἀμφοτέροις ; 5 

ΚΚαὶ τοῦτ᾽, ἔφη. Συμμάγους δὲ καὶ (βοηθοὺς προσάγεσθαι, 

καὶ 

δα-- 

ὅλῃ 

σῶν σῶν 

91,} πο διιξθῃ τηδρὶϑιυϊ. νἱά, ἵπρυ. (δ8- ἃ μᾶλλον ἄν] ἘΔά4, ρύ. ἂν οπηϊζειιηΐ, 
αι}. δὰ ΑἰΒθη, Ρ. 414. τη, Ουἱῃ χορ. ἀοϊπας φυλακῇ ΡγῸ φυλῇ ἄαπέ, Αἀ α- 
διδασκ. Ῥοδίατη οἱ ροδίῳ ἀγαπια, ὠδὴ τηιι- 
βῖσοβ ἃΥΓ Π σθ5, σδηίογρϑ, Εἰ] οἴ 65 οίο. βρθο- 
ἴαγο ν ἀθέατ, 

Κ κρατίστους ταῦτα] Ῥοξίδ5, οἰΒαγοράοβ, 
ἘΡΙοἶπθ5, δὲ σα ιο5 αὐτὶ ἤοοθ, 4 ΒΘ 81} 
Ατοδηλ ᾿πηρ]οθαμξ οὐ ομοῦοβ οηγβῖ8- 
ΟΟϑν 

Ι στρατιᾷ] Οιίηι ἱηυρον οὶ Β οϑβαυῖο νϑυεϊ : 
ὉΠαΘ τηῦρο Βίθρῃ. στρατηγίᾳ ἀμ χίθθθ 
νἱάἀοίαν. 

ἃ μαχομένου;:) ΕἸογοπέ, Α. ἄδὲ μαχου- 
μένους, αυοὰ οχ ϑιορῃδηϊ οοη͵θοίαγα χὸ- 
οορὶυ ὟΝ οἰβίαηδ. 

Ὁ ἐξευρίσκῃ “] [Ιίὰ ΠΝ ἐξευρίσ- 
κῆται οοΥγοχὶς ΜΑΙ ΚρΊΔΙΥ, 

ς καὶ τούφου) Ἡοἰοκίθ καὶ φ«ούσων, 
Βο Ποὺ πολερι κῶν, τη] θα. 

θαϊη Ῥογεποὲ νἱοζογία, οα] 5 ΠΟΤΟΪΠΟ 511Π- 
[5 τῇ ΘΠοΥΆτη δος βιιηΐ, 

6. πολεμικῶν) ϑθαιθηβ χορικῶν 58.15 
οομῖγα Βτοάεῖ σομβέιπι πολεμοίων ΒΟΥ θ6η- 
εἰ5 ἀρέρηαιε, 

ἴ “«ροστωτεύοι] Τί οκδίδιιις ἀοὶ οἱ 
ΨΊΠπάΟΡ. 1. ἀηίο Εἰτποβίμπη σροσσα τεύει Γαΐ. 
8 ἑαυτοῖς παρασκευάζει») δίοθδιις οὔγΐβ- 

50 ἑαυτοῖς ἀα σ'ἀαρασκευάσαι- 
Ὦ σπροστάττε.) Μυϊρσαίαη προστατεῖν 

ἑκάστους ἰσιτηδείους αρ. «απιῖπα οὐπὶ 
ϑίοθεο τηλταξ ἴῃ ἐσισήδείοιςγ, ΤΠΥΡῸ ϑίθρῃ. 
Ϊῃ στρ. ἑκάστοις ἐπισηδείοις στρ. 1,Θοηο}- 

σῷ προστασεῖν ἑκάσσους ἐσιτηδείους πρ 
Βτοάτφους τὰ ἐπσισήδεια ατα ΟἸΐπὰ τϑϑεϊειι ; 
προστάττειν οχϑίαι ἀρὰ ϑιίοθεθιιπη, δῖαιιθ 
αἰγατησιιθ γραῖα Βρββαυὶο: ἐϊα ὑϑρὸ 
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δοκεῖ σοι συμφέρειν ἀμφοτέροις, ἢ οὔ; Πώνυ μὰν οὔν; ἔφη. 
᾿Αλλὰ φυλακτικποὺς σῶν ὄντων οὐκ ἀμφοτέρους εἰναι προσήκει: 

Σφόδρα 9 ἐφη. Οὐκοῦν καὶ οὐδθμαδιθ καὶ Φιλοπόνους, 

ἀμφοτέρους, εἶναι προσήκει περὶ Κεὰ αὑτῶν ἔργα. Ταῦτα 

' μὲν οὖν, ἔφη, πᾶντα ὁμοίως ἀμφοτέρων ἐστίν" ἀλλὰ τὸ 

μάχεσθαι οὐκέτι ἀμφοτέρων. ΤΑΛᾺ ἐχθροί γέ τοι ἀμφοτέροις 
γίγνονται ; Καὶ μάλα, ἐφη, τοῦτό γε. ὑκοῦν τὸ 
περιγενέσθαι σούτων ἀμφοτέροις συμφέρει :. Πάνυ γέ» ἔφη: 

ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἢ παριεὶς, ὧν δέη μάχεσθαι, τί ὠφελήσει ῇ 

οἰκονομικῆ; Ἐνταῦθα δήπου καὶ πλεῖστον; ἔφη" ὃ γὰρ 

ἀγαθὸς οἰκονόμιος. εἰδὼς ὅτι οὐδὲν οὕτω λυσιτελές τε καὶ 

κερδαλέον ἐστὶν ὡς τὸ μαχόμενον σοὺς πολεμίους νικῶν» 

οὐδὲ οὕτως ἀλυσιτελές τε καὶ ̓ ᾿ζημιῶδες ὡς τὸ ἡττᾶσθαι, 

προθύμως μὲν σὰ πρὸς σὸ γιρξῶν συμφέροντα ζητήσει καὶ 

παρασκευάσεται; ἐπιμελῶς δὲ τὰ πρὸς σὸ ἡττᾶσθαι φέροντα 

σκέψεται καὶ φυλάξεται, " ἐνεργῶς ὃ, ἂν 'φὴν παρασκευὴν 

ὁρῷ γικητικῆν οὖσαν, μαχεῖται, οὐχ, ἥκιστα δὲ τούτων, 

βὰν: 9 ἀπαράσκευος ῆ; φυλάξεται συνάπτειν μάχην. Μὴ 

καταφρόνει, ἔφη, ὦ Νικομαχίδη, σῶν οἰκονομικῶν ἀνδρῶν' ἡ 

γὰρ σῶν ἰδίων ἐπιμέλειω λήθει μυόνον διαφέρει τῆς σῶν 

κοινῶν, σὰ δὲ ἀλλα παραπλήσια ἔχει" Ρ σὺ δὲ μέγιστον; 

ὅτι οὔτε ἄνευ ἀνθρώπων οὐδετέρα γίγνεται; οὔτε δ᾽ ἄλλων 
μὲν ἀνθρώπων τὰ ἰδία πράττεται; δι ἄλλων δὲ τὼ κοινά" 1 (οὐ 

10 

»γυαοΐρογε ομαϊδεοί ψια Κασογα οΐαὶ : Μο- 
τὰ ἂρ ἩΠαοθυγρίυτα ποιεῖν ΥΘροΠοθαΐ 
Ἰπιογργθίαϊπιβ γϑάάευο φισηιήῖδες Ἰαογισιίην 
αὐ σιιδογηπαηαίμηι 1. 6. ομταπάμην αἴϊᾳιϊά. 
Ἑοάομα ρἰδης τηοάο νυ]ραίδμι ἱπιογρτοία- 
Ὀαΐαῦ Αθιη. Ῥογχίιιϑ, ϑοούναίο πράττειν, 
αυοά 6556 Ριυΐαραΐ ἀϊοίατη ΡγῸ ποιεῖν ν6] 
παρασκευάξειν. Ἐν. Ῥοχία5 οοηιοϊ θαι : σὸ 
προστατεῖν ἐν ἑχάσποις ἐπιτηδείους πράττειν, 

τὰ ἀαγὸ ορογαπι, μέ Ἰάοποὶ ἱ ργασῖηι δἰγιρε δ. 
Ἑπτῖο Ῥατῖβ. ἀαΐ οί δὲ σὸ προστάτῃ ἕκάσ- 
τοὺς ἐπιτηδείους πράττειν; Μαίς. 1, 
εὐ Ἐογοπι, Ἐ. προστατεῖν ἕκαστω τοῖς 
ἐπιτηδείοις πράσσει. Μαίϊο, 11. ἘἸογεηΐ, 
Α. Β. Ο, Ῥατῖβ. 111. προστατεῖν ἑκάστοις 
ἐπιτηδείοις πράττειν. Ἐαΐάοτα οὐ ὰ- 
τς. ἔν, τηδ᾽ τὰ προστάττειν ἕκαστα «οἷς ἐσπι- 
τηδείοις πράττειν. 

Ϊ καὶ τὸ τοὺς} ϑίοθδοιιβ οὕτω, σιιηίϊπα 

καὶ ογαϊἶ: ; ἀρίποθρβ οἴομαι Φυπίπα 11. 
οὖ Ῥατΐβ. 

Κ τὰ αὑτῶν] Φυμπίίπα οὐ Ῥανῖβ. 111. σὰ 
αὐτώ. 

Ἰ μὲν οὖν] ἘΠ, ρ΄. οὖ ϑιίοϊθοιιβ οὖν 
οὐτππηΐ. 

τὰ α'ἀριεὶςἢ Ὑ οϑβίδπιι 1. ἀδι σαρίης, ᾳυοά 
Βοϑϑαῦῖο τοααϊαϊς οἵ ϑίθρμαηιβ τηδ]υῖί, 
ΕγΠποϑ δὰ παριεὶς Ἰπ|6]Πσὶς λέγε; α18 
ταῖϊο τοϊῃὶ ἀπτὰ νἹ ἀρίυγ. 

ἢ ἐνεργῶς} Ν᾽ οϑϑδηὶ 1. ἐναργῶς ῬΤΟαζΙΠΑ 
ἘΥποβίο τροθρῖς Ζουπε. ΜΙ αγρῸὸ ϑθρ!!. 
οὐ 1,600]. ἐνεργῶς δὲ σὴν παρασκευὴν ὁρῶν 
ἃαῖ. 

ο ἀπαράσκευος] Ῥαγίβ. 111, δὲ σῃᾶγρο 

Τ 80 Ώο], ἀπαρασκεύασεος. σι, ἀο πορίζαϊο 
ΤπῖρΡ. Ῥοϊ]υοῖ. νἱ. 145. οὐ Ἐυπηκρηϊ 
Τιββοῦί, ἀρ ΔΗ ρΡΒοπίο ". 19. 

Ρ τὸ δὲ μέγισχον] Εὺχ ᾿θΘΒθα ΟΠ ΐθ γε - 

τ ἐἤῥῳ 
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γὼρ ἄλλοις τισὶν ἀνθρώποις οἱ τῶν κοινῶν ἐπιμελόμενοι χρῶν- 
σαὶ, ἢ οἷσπερ " οἱ τὰ ἴδια οἰκονομοῦντες.) ἢ" οἷς οἱ ἐπιστά- 
μένοι χρῆσθαι, καὶ τὰ ἴδια καὶ τὰ κοινὰ καλῶς πράττουσιν" 

οἱ δέ μὴ ἐπιστάμενοι, ἀμφοτέρωθ, πλημμελοῦσιν. 

ἔν 

ΠΕ ΒΕΨΟΟΑΝΌΙΒ ΑὉὮ ΡΕΙΒΤΙΝΑΜ ἘΟΚΒΤΙΤΌΟΏΙΝΕΜ ΕἸ ἘΕΞΠΙΟΙΤΑ- 

ΤΕῈΜ ΑΤΗΕΝΙΕΝΒΙΒΌΘΒ. 

Περικλεῖ δὲ ποτε, τῷ “ τοῦ πάνυ Περικλέους υἱῷ, διωλε- 
7 3 7 3 "Ὁ" Ψ Ε] ͵7 ἡ -»» 

γομνενος9 γω τοι, εἐῷφη. ὦ Περίκλεις; ἐλπίδα ἐγώ, σου 
΄ ΄ Ν 

᾿ στρατηγήσαντος ἀμείνω τε καὶ ἐνδοξοτέραν τὴν πόλιν εἰς τὰ 
! "Ἣν 

πολεμικὰ ἔσεσθαι, καὶ τῶν πολεμίων κρατήσειν. Καὶ ὁ 
“ λ "ἡ “" 7 ᾿ ἢ Ὁ, ΟΝ 

Περικλῆς, Βουλοίμην ὧν, ἔφη, ὦ Σώκρατες. ἃ λέγεις" ὁπῶς 
Ν ] ) Ν 3 7 ».ν " ] 

δὲ ταῦτα γένοιτ᾽ ἄν, οὐ δύναμναι γνῶναι. Βούλει οὖν, ἔφη 
ε 7ὔ -“- ΄-“᾿ [ {4 

ὁ Σωκράτης, διωλογιζόμενοι περὶ αὐτῶν ἐπισκοπῶμεν, ὅπου 
4 ι ἶ ὮΝ Ε 7 ΕΙ ΕῚ ῬὉὩ " ᾽ 

ἤδη τὸ δυνωτόν ἐστιν; Βούλομαι, ἔφη. Οὐκοῦν, οἶσθα, ἔφη. 
“4 "“ -“ε 

ὅτι πλήθει μὲν οὐδὲν μείους εἰσὶν ᾿Αθηναῖοι Βοιωτῶν : 

βίομϑ οἱ ΕΠ41|. (ὐαϑία]. δὲ «ἀάτϊάϊς Ζουμπο : 
καὶ σὸ μέγ. τοαϊοραί ὙΥΟΙ δα οἰ Ζὶῖ 
Οραβοια Ρ. 10]. 

4 (οὐ γὰρ ---- οἰκονομοῦνσες})} ΟἿπη οδάθτα 
γθ5, 4ὲ8 ὈΥΘνΙΟΥ 15 νυ Ὀ18. ΔΡβο]ιία ζαϊ, 
Ρ᾽ υτθιι5 Πϊς γϑροίδειν ᾿πῈ ἘΠ οῪ (δα αϊτιπα 
δπΐτη γὰρ υ]]αὰ. Πΐσς δυσιτηθηΐο νἱπὶ 
δαάϊ1) 5θο]βὶ νεσθα ΠΘβοῖο τπηάθ ἴπ ἰσουτα 
αἰϊοθατα 1]1αΐα, οὐτ ἴῃ ῥυΐοσο οαἀϊίοπο 
ψοῖθ οἱ τὰ ἴδια ---το χρῆσθαι καὶ 560] αϑίδδοσα, 
48 οοτητηοάθ ἈΡ65586. ΠῸῚ Ροϑϑιιηΐξ, σϑθοῖθ 
ταοποηΐο δ οὐβκῖο, ΤΑΡΥΪ βουρεϊ Ἰδοιιπεο 
ἱπαϊοίοτη ἴδσουο ν᾽ ἀθηταγ ἴῃ θοὺ, αυοά 411 
4116 νοῦθα οἠλϊτπηΐ ; νοὶ} Ῥαγὶβ. 1{Π|, 
Ροβύ χρῶνσαι Ἰορίειν ἢ οἷσπερ τὰ ἴδια καὶ 
σὰ κοινὰ καλῶς πράστπουσι : σοῃίγα τίοβιιπέ 
νοερά οἷσπερ οἱ τὰ Ἰδια ἀϑαιθ δᾶ χοῆσθαι, 
48 δά] τουῖπα σθηβοθας ΟὉ}1}5 Βο]η. ἄὰ 
Β4}}ὰ. ἘΕἸογθηεῖπαϑ Οοάθχ (Ὁ. ομηϊϑὶς νοῦ- 
ΒΡ οἷς οἱ ἐπισσ. δῆ δὰ ἀμφοσέρωθι. [π 
ΕἸογθηί. ΒΒ ἀθϑθιηξς νοῦῦα οἰκόνομ. οἷς οἱ 
ἰπιστ. 56116 δὰ σὰ κοινώ- 

ἃ οἱ τὰ ἴδια] Αὐτσυλιηι δα ἀϊαϊ Ζοιιπο. 
Ὁ οἷς ὁ Μυϊραίμιτη ὅσοι 5ῖ. ὁογγοχὶξς 

Ἐτηρϑ ; ὡς ν6 ] ὥσφε οἱ τιϑ]ορθαὶ Ζροιπο. 

Οἶδα 

1.6 ἴρβο δυριγηθηίο ϑοοζαίοση θαάθγα ἴδτα 
ἀοοσοπίθπι πάππος Ῥ]αΐο ἴπ Ῥο]] οἱ 5θοί. 
Ὡ. πότερον σὸν πολιτικὸν καὶ βασιλία καὶ 
δεσπότην καὶ ἔπ᾽ οἰκονόμον ϑήσομεν, ὡς ἕν 
πάντα ταῦτα «προσαγορεύοντες, ἢ τοσαύτας 
«ἔχνας αὐτὰς εἶναι φῶμεν, ὅσαπερ ὀνόματα 
ἐῤῥέθη. φανερὸν ὡς ἐπιστήμη μία περὶ σ'άντ᾽ 
ἐσσι ταῦτα. ταύτην δὲ εἴτε βασιλικὴ ν εἴχε σο- 
λιφικὴν εἴσε οἰκονομικήν σις ὀνομάζει, μηδὲν 
αὐτῷ διαφερώμιθα. (Οοπέτα αυδᾶτη βοπίθῃ- 
(ἴατη αἰβραίας Αὐϑιοΐθὶος Ῥο Ἰσογατη 1. 
(. 1. ὅσοι μὲν οὖν οἴονται πολιτικὸν καὶ βασι- 
λικὸν καὶ οἰκονομικὸν καὶ δεσποτικὸν εἶναι πὃν 
αὐτὸν, οὐ καλῶς λέγουσι’ “πλήθει γὰρ καὶ 
ὀλιγότητι νομίξουσι διαφέρειν, ἀλλ᾽ οὐκ εἴδει 
τούτων ἕκαστον. οἷον ἂν μὲν ὀλίγων, δεσσό- 
σην, ἂν δὲ σ'λειόνων, οἰκονόμον, ἄν δ᾽ ἔτι 
σλειόνων, πολισικὸν ἢ βασιλικὸν, ὡς οὐδὲν δια- 
φέρουσαν μεγάλην οἰκίαν ἢ μικρὰν πόλιν. καὶ 
πολιτικὸν δὲ καὶ βασιλικὸν, ὅταν μὲν αὐτὸς 
ἐφεστήκῃ, βασιλικὸν, ὅσαν δὲ κατὰ λόγους 
σῆς ἐπιστήμης τῆς σποιαύτης, κατὰ μέρος 
ἄρχων καὶ ἀρχόμενος, πολιτικόν. ΤίοτΠΙ 
(ΔΡ. 7. φανερὸν δὲ καὶ ἐκ φσούτων ὅτι οὖ ταὖ- 
σόν ἔστι δεσποτεία καὶ πολιτικὴ οὐδὲ πᾶσαι 
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γὰρ, ἔφη. δώματα δὲ ἀγαθὰ καὶ καλὼ πότερον ἐκ Βοιω- 
σῶν οἶει πλείω ὧν ἐκλεχθῆναι, ἢ “ἐξ ᾿Αθηναίων, Οὐδὲ 

΄ »“ ζ΄ ᾽ ΄ δὲ Υ͂ ͵ 

ταύτῃ μοι δοκοῦσι λείπεσθαι. Τυὐμιενεστέρους δὲ ᾿ἣ ποτέρους 

ἑαυτοῖς εἰναι νομίζεις; ᾿Αθηναίους ἔγωγε. Βοιωτῶν μὲν 
Ἃ Ν 7 ἂν." 7 -“ ᾿ "- 

γαρ πολλοί, πλεονεκτουῤννοι ὑπὸ Θηββαίων, δυσμενῶς αυτοις 
ΝΜ 3 ΄, Ν ᾽ Ἀὰλ δ νυ "“ ᾽ Ν ε 
ἔχουσιν" ᾿Αθήνησι δὲ οὐδὲν ὁρώ τοιοῦτον. ᾿Αλλῶ μῆν φιλοτι- 

᾿μότατοί γε καὶ φιλοφρονέστατοι πάντων εἰσίν' ἅπερ οὐχ, ἥκισ-- 
σὰ παροξύνει κινδυνεύειν ὑπὲρ εὐδοξίας τε καὶ πατρίδος. 

Ἁ "Ὥω 

Οὐδὲ ἐν τούτοις ᾿Αὐηναῖοι μεμυπτοί. 
Χ"» ΕῚ ᾽ “ᾧ 3 Ν 7ὔ ε 7 “Ἃ »’ 

κωλῶ ἐργῶ οὐκ ἔστιν οἷς μείζω παὶ πλείω ὑπάρχει ἤ Δύη- 
᾽ὔ ον 3 “ 

γαΐοις. ᾧ πολλοὶ ἐπαιρόμενοι προτρέπονταί τε ἀρετῆς ἐπίιμε- 
λεῖσθαι, καὶ ἄλκιμοι γίγνεσθαι. ᾿Ταῦτα μὲν ἀληθῆ λέγεις 

΄, ἊΨ ᾿᾿ ᾽ 8. τ ὦ. ἂν -. νυν Ὁ ὦ Α 7 
παντῶ9 ὦ Σώκρατες" αλλ οροὺς ΟΤΊ» αῷ οὐ ἢ τε συν Τολμίδη 

΄ 7] 5» 7 Ἁ ᾽ 7 4δ'ἵ' ν΄ εὖ 

τῶν χιλίων ἐν ὃ Λεξαδείῳ συμφορὰ ἐγένετο καὶ ἡ μεθ᾽ “15- 
ποκράτους ἐπὶ ἢ Δηλίῳ, ἐκ τούτων τετωπείνωται μὲν ἡ τῶν 
3 Ψ ͵ὕ Ν νι. ῃ δ Ἡ πῶ Ν Ἂ -“ 

Αθηναίων δόξα πρὸς τοὺς Βοιωτοὺς, ἐπῆρται δὲ τὸ τῶν 

Θηξαίων ἷ φρόνημα πρὸς σοὺς ᾿Αθηναίους" ὥστε Βοιωτοὶ μὲν, 
ὔ “ “᾿ "“- 

οἱ πρόσθεν οὐδ᾽ ἐν τῇ ἑαυτῶν τολμῶντες ᾿Αθηναίοις ἄνευ. 
,ὔ " -“» 7 

Λακεδαιμονίων σε καὶ τῶν ἄλλων Πελοποννησίων ἀντιτάττεσ-- 

ἀλλήλαις αἱ ἀρχαὶ, ὥσπερ τινὲς φασίν. ἡ 
μὲν γὰρ ἐλευθέρων φύσει, ἡ δὲ δούλων ἐστί" καὶ 
ἡ μὲν οἰκονομικὴ μοναρχία" μοναρχεῖται γὰρ 
πᾶς οἶκος ἡ δὲ πολιτικὴ ἐλευθέρων καὶ ἴσων 
ἀρχή. Ὀυριίδειο ἀθ ἀἰβου τη Π6 ΒΟΥ γΟ ΠῚ 
εὐ ΠΡΟσυόσασα Πομλϊηιτη ἴπ Τρ πίθιῃ δία πὶ 
ὙΥ εἰβκίο νεηΐϊΐ ; σϑά Ἰοοοσιπ ῬΙαίοηΐ5 οἵ 
Αὐϊβίοί 5 ποὴ γροογάδίις ογαΐ νυἱσ ἀοοέιι5. 

ς τοῦ πάνυ] [ηΐ, περιδλέστου 5. ἐνδόξου, 
οοἰοὐῦγῖϑ {{Πϊ|5 Ῥογιοἶζ5 Πἰΐμδ. ἨἩΠΠο οϑὲ 1116 
ΒΡασῖι5 ῬρΥῖ.]165, ογαΐουῖβ Π]Π15,Ἠ ΠΌΘΙα 
Αἰδμοπίθπθος, Ῥφυῖο Ἰοριτηῖ5. 81119 οὐ- 
Ὀαΐο δ] 1ἴϑαια τοΐϊβουι5 ἀοίαποίο σταίβοα- 
τυτῖ, ἀνεγράψαντο εἰς τοὺς φράπορας, ὄνομα 
ϑέμενοι τὸ αὐτοῦ, 5.0. Ῥεογίοϊϊ5 ν. ῬΊυΐδτοι. 
ἴηι Ῥογίοϊο οχίχ. ροϑί δυΐοπ), οτὰ ΤΏγαϑυ.- 
Ἰο δέ Ἐγαϑί πῖαο ἔδοίιβ ργίου, δὰ Αὐρίπιιβαβ 
Τα τηδὶβ ροβίᾳ, οαρίτ5 ἀδιηπδίιι5 οϑί, 
ΟἸγτηρ. 95. Δππὸ 2. νυἱά. α 1. 1. Εὐγῃοϑί, 

ἃ στρατηγήσαντος) Ἰωθοποϊανῖι8. Ρτορ- 
[ΕΓ ζαΐατα βοαιιοπῖῖα στρατηγήσοντος ΤΩΔ]6- 
Ῥαΐ βουϊρζατη : 10 ΠΟ δὲ οριιβ, θέϊδγηβὶ 
Ῥαγίοίοπι ποπάστη στρατηγὸν οτοαίυμη 
ἴμπο ἔυϊ556 5βἰδίιιαβ στὴ Ζειπῖο. (Οοπίτα 
ΤΟΟΘῚ5 Οἵθαίο ἰατωθη ΤΟηνοηο νοῦ) ὰ 

βοοῖ, 94. μέλλων στρατηγεῖν σρηϑαϊ Ε.- 
Ὠρβίϊ, 

6 ἐξ ̓ Αθηναίων ;] Τία ργεροηΐα βομ αι Ζῖο 
5ουρ8:. Ψαυϊραίπμη ᾿Αθηνῶν ἴατα Οἰϊπὶ 
1μ6οΠ0]. σοΥρὶ 5510. 

Ε ποτέρου) ἘπΔὰ, ΡΥϊγηδυιτη ποτέροις 
οοττοχῖς (ὐδϑίαϊο. 
5 Λεξαδείᾳ] «Ψαπεῖπα Λεξαδίᾳ ἀοάϊ. 106 

ΡΙΘΟ νάθ Τπυογάϊάοχῃ ἴ. 115, ῬΙαΐατ- 
ομαμη ἴῃ ῬΟΙΙΟ]6 ο. 18, Ασοβῖ]άο 19. 0] 
Ἰοοῖβ ῬΥΘΙΠ αβϑισμδίαγ ΟΠθσόπορ, (ο- 
Τοηθϑ οὐ ἴδπο Τιοηΐς ΜΙ ποῦν, ἃ Ῥδιι- 
581 γοΙῸ ἔα] ατίο. Τιοραάϊα οϑὺ ὑγῸρὸ 
ΟΠ υομθάτη, νοὶ ροίϊυς ᾿πίου ΟΠ ΤΟ Θδτη, 
οἱ αϊϊαγίαμη τηραϊα: πάρ αἰ σβθηβΒ 
βουρίοσσα ὧθ ἴοοο ρύϑὶ τΟ]]Π1{πτ, τηο- 
προηΐο Ἐὐχηθθῖο, Λαο Ἰοσιτλ Ζ βομ πῖβ 
ἄς Τιϑραίϊζοπο Ρ, 254. τὴν Τολμίδου στρα- 
τηγίων, ὃς χιλίους ἐπιλέκτους ἔχων ᾿Αθηναίων 
διὰ μέσης Πελοποννήσου πολεμίας οὔσης διεξήει- 

ἢ Δηλίῳ] Αοοϊάϊε μος ῥγϊίατα ΟἸγτα- 
ῬΙΔ 415 89. ἅππο 1.- Θἰ4.6 'ρβθ ϑοοζδαίοβ ἴῃ.- 
τογ αἶ556 ἀἸοί(αν ἀριὰ Θιγαθοόποιι οἱ ]1ο- 
δόποιη. Οἵ, Τπυογά, 5, 9, 56η4. 

ἱ φρόνημα] Δυμπίίηα, ομηϊδιί ; ἀοῖποορΒ 

4 

Καὶ μὴν προγόνων γε 
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θαι, δ νῦν ἀπειλοῦσιν αὐτοὶ καθ᾿ αὑτοὺς ἐμβαλεῖν εἰς τὴν 
᾿Ατεικῆν" ᾿Αδηναῖοι δὲ, οἱ πρότερον, ὅτε Βοιωτοὶ μόνοι ἐγέ- 
νῶντο. πορθοῦντες τὴν Βοιωτίαν, φοξοῦνται, μὴ Βοιωτοὶ δηώ- 

ϑ ὐστω σὴν ᾿Αττικήν. Καὶ ὁ Σωκράτης: ᾿Αλλ αἰσθάνομαι 

μὰν, ἔφη, ταῦτα οὕτως ἔχοντα" δοκεῖ δέ βοι ἀνδρὶ ἀγαθῷ 

ἄργοντι γῦν " εὐαρεστοτέρως. διακεῖσθαι ἡ πόλις. ὁ φὸ μὲν 

γὰρ Νάρσος ἀμέλειών τε καὶ ῥᾳθυμίαν καὶ ἀπείθειαν ἐμ»- 
δάλλει; ὁ δὲ φύθος προσεκτιπωτέρους σε καὶ εὐπειθεστέρους 

6 καὶ εὐτακτοτέρους ποιεῖ. “ Τεκμήραιο δ᾽ ἂν τοῦτο καὶ 

ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς ναυσίν. ὅταν μὲν γὰρ δήπου μηδὲν φοξῶνται, 

μεστοί εἰσιν ἀταξίας" οέστ ἂν δὲ ἢ χειμυῶνω ἢ ἶ πολερυίους 

δείσωσιν, οὐ μόνον τὰ κελευύμενω πάντω ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ 
σιγώσι ὁ καραδοκοῦντες τὰ προσταχβησόμεναι, ὥσπερ ἃ χο- 

Ἶ ρευταῖ. ᾿Αλλὰ μῆν, ἔφη ᾿ Περικλῆς, εἴγε γῦν μάλιστα 

πείθοιντο, ὦ ὥρα ὧν εἴη λέγειν; πὼς ἂν αὐτοὺς προτρεψαίμεθα 

«ἄλιν ᾿ ἀγερασθῆναι τῆς ἀρχαίας ἀρετῆς φε καὶ εὐκλείας 

8 καὶ εὐδαιμονίας. Οὐκοῦν, ἔφη ὃ Σωκράτης, εἰ μὲν ἐθβουλό- 

μεθα χρημάτων αὐτοὺς, ὧν οἱ ἄλλοι εἰ γιοῦ. ἀντιποιεῖσθαι» 

- 

ὥσσε Βοιωτῶν ΥρΔΥσῸ ϑίθρῃ. πϑϑοῖο ὑπ 
αὩΠοίαν, 

ἃ νῦν] Μοβϑίδῃιιϑ 1. νῦν ἄν Παροέ : αποά 
ΒΟῊ 5ρούποηάμτῃ νἱἀθῦιγ. (ὐθέθυιμ ΟὨ,ἷ5- 
58. ααϑάδτη ἀρ αἰβοῖρ! πα το  τασηλ Ατεῖ- 
σου Ῥύανα οὔ οουγαρία ἃ ΠἰΡΥΑΥ 5. 6556 
ϑυβρίοδίιν ὙΥ οἰϑκο, ϑαῖῖϑ [ατηθη θὰ βί πη] 
Οὑπα 518 Οδιιϑᾶ Ῥογβρί οἴταν ΘΧ ΟΥ̓ΔΙΪΟΠΘ 
ϑοοΥδῖ5 σὸ μὲν γὰς ϑάρσος ----ο σ’ομεῖς 

Ὀ εὐαρεστοτέρω:] Ἐχ τ δΥρῖῃΘ ϑΈΘΡΗ. 

δάϑοῖν! ; αιιοά δηδίοσίδ πηδρὶβ οοηνθηΐε, 
4Ππᾶ πὰ πυοὰ να]ρο Ἰορίταν εὐαρεσκοτέρως. 
ΝΌΠΙΡΙ δυσάρεσκος Ἰοσίεατ, ἈΡίαι6 δυσάρεσ-- 
σους, αυπαπασαπι ΤΙΡΆΪ Ἰοοὰβ οϑὲ δρυά 
Αἰ Βοπθυτα νἱ. Ρ. 947. ὉΔῚ ἔΌΥμα ΤΥΟΥ 
Ἰορίτατ, ἀπᾶθ ἀράποίξιμπι δυσαρεσκομένην 
Ἡοβγομῖιβ ἱπίοτργθίδίαν ἀπαρεσκομένη. 

ο τὸ μὲν γὰρ ϑάρσος Ηος πῶ ἰρϑυπα 
οϑβῖ, ῬΙΌΡΙΟΥ αυοά ϑεῖριο Ναβῖφα, τὸ Ὠϊβίο- 
τοὶ ἰγαάαηΐ, (αγ μαρίπουη, οσοΐοτη νἱγει δ 
Ἐλουλδηδο, Ποραβαὶ ἀοϊοπάδτη, π6 τηθίιι 
ΔΌΪαϊο φοῦαι τ ἸυχαναΥ {6 ]]1οἶταθ. ασθΐβ 
Ἠουηξϑ ἱποϊρογοί. ΕἼου. 11. χν. 5. ΗΪηά6Ρ. 
Ψιά. ϑ᾽τηρ5. σοπί, Ὀρίοη. 8. 

ἃ σεκμήραιο] Ταπίϊηδ τεκμήριον δ᾽ ἂν καὶ 
ἀσὸ ἀαί. Σ : 

6 ἔσσ' ἀν] Ππαῆς Ἐπ, ργυ. Ἰθοιϊοηθηι 

τ δα Ζοαπο οἱ ϑ' Ομ ἐ ἴῃ Ἰοσυτα 8ι6- 
ΡῬΒδηίδηϊ ὅταν. 

Ε πολεμίους) Τία οβδίαπιι 1. ἴάοπι 
σοῃ]θοοταὶ Βγοάξοιιβ, οατα να]σὸ πολέμους 
Ἰοσογθοίασ. θηϊθπίίϊατα θαπάθπι Ροϑβιιϊῖξ 
ῬοΙΪνΡῖ5 νἱ. 42. οὐ Ὁϊο Ομγυϑβοβί. Οταί. 
ΧΧχὶ Ὁ. 860. Ὁ 

8 καραδοκοῦντες] Τυπέϊηα “«΄αραδοκοῦν- 

σες ΠΒαῦθῖ. (ὐδιιβᾶτη ΟἿΓ διακαρ. ἰθρθη- 
ἄιιπὶ σθηβοῦος ΤΟΙΡ 15, ΘΟΠΊΪ Πῖβοὶ π1]- 
ἸΙατὰ ροίῃ!. 

Β χορευταὶ] Ηἰ νἱἀθ!οος ΒΟΙΏΡΟΥ οον- 
ΡΒ ϑατα τορι οι ηΐ, 

1 ἀνερασθῆναι]} ἴτα νυϊσαίαπι ἀνερεόισ- 
θῆναι σοττοχὶ, βΒυδάοδηξο Ἰθοΐξΐοπο ᾽ οβϑίδηὶ 1. 
ἀνερατισθῆναι, αυοά Ἐπ Ποϑεῖ ἴῃ ἀνερωσίσαι 
τηυίαθαΐ. ἀνερεθίσαντες μνησθῆναι σοΥτσο ας 
᾿λοῖβκο, ἀνσερασθῆναι ζοαμρ, Νοβίγατη 
βοΥΙριατατα ἢγπηδὶ Απάοοϊάε8 ᾿ 588. 
ὑστέρῳ σάλιν Χρόνῳ τῆς γραὸς ἀνηράσθη, καὶ 
κομίζεται αὐτὴν εἰς τὴν οἰκίαν. 

Κ μάλισσ᾽ ἄν] ΕΔὰ. ρὑυ. ἄν οπηϊζειπί, οἱ 
ἀοἴποορβ σοῦ μὲν ἀρεταῖς ἄδηέ, φιοὰ Βτο- 
ἀδὺβ ἴῃ μὲν ἀρεταῖς τηυίαγί νΟ] 1: 

1 ἀκηκοότας) Ζθιπο 1ῃ ογρυθίδίμυ έν 
ἐρδὶ αταϊυογῖγ : ἴῃ αι βθηίθητία γε τοὶ 
δὴ αἀάἀοηάμπι ἔυΐδδθ οθπβοὶ Υ εἶἰβκο, αυΐϊ 
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ἀποδεικνύντες αὐτοῖς ταῦτα πατρῷδ τε ὄντα καὶ προσήκοντα; 

᾿ μάλιστα ἂν οὕτως αὐτοὺς ἐξορριῷμεν ἀντέχεσθαι τούτων" 

ἐπεὶ δὲ τοῦ ῥβετ᾽ ἀρετῆς πρωτεύειν αὐτοὺς ἐπιμελεῖσθαι 
βουλόμεθα, φσοῦτ᾽ αὖ δεικτέον ἐκ παλαιοῦ μάλιστα προσῆκον 
αὐτοῖς. καὶ ὡς» τούτου ἐπιμελούμενοι, πάντων ἂν εἶεν κράτισ- 
σοι. Πῶς οὖν ἂν τοῦτο διδάσκοιμοεν : , Οἴμαι μὸν» εἰ τούς 
γε παλαιοτἄτους, ὧν ἀκούομεν, προγόνους αὐτῶν ἀνωρυιμυνῆσ- 
κοιβμεν αὐτοὺς { ἀκηκοότας) μι ηβρυς γεγονέναι. ἾΑρα 
λέγεις σὴν τῶν εῶν πρίσω, ἣν τι οἱ περὶ Κέκροπα δ ἀρετὴν 
ἔκριναν 5 Λέγω γὰρ, καὶ τὴν ̓ Ἐρεχβέως γε " φροφῆν καὶ 
γένεσιν; καὶ τὸν ἣν δπωΝ τὸν ἐπ᾿ ἐκείνου γενόριενον πρὸς τοὺς 
ἐκ τῆς ἐχομένης ο ἡπείρου πάσης, καὶ τὸν ἐφ᾽ Ἡρακλειδῶν 
πρὸς τοὺς ἔν Πελοποννήσῳ, καὶ πᾶντως τοὺς Ῥεπὶ Θησέως 
πολεμιηηθέντας, εν οἷς πᾶσιν ἐκεῖνοι δῆλοι γεγόνωσι τῶν καθ᾽ 

ἑαυτοὺς μὰν τὰν, ἀριστεύσαντες. ᾳ Ἐΐ δὲ βούλει, ἁ ὕστερον 

οἱ ἐκείνων μὲν ἢ ἀπόγονοι; οὐ πολὺ δὲ πρὸ ἡμῶν ψοψονθενό, 
ἔπραξαν, τὰ μὲν αὐτοὶ καθ᾽ 5 ἑαυτοὺς ἀγωνιζόμενοι πρὸς " τοὺς 
κυριεύοντας τῆς τε ᾿Ασίας πάσης καὶ Τῆς Εὐρώπης μέχρι 

οοπίτα ἀκηκοότας Ἰπίογργοίδέυν ἴ{4, αἴ οἰ 
προγόνους ---ο ἀρίστους γεγονέναι Ἰυησαίαγ. 
ΜΠΗΙ γουο ρυϊπηαγα νϑυθ μὰ ἀκούειν ταροίϊ- 
ἴμστη ἀἰϑριῖοθέ ; ἀοὶπάθ ἐθπηρι5 ργϑθυ τὰ 
ἀκηκοότας ; ἀρηΐαιιο γα] 4θ ἀϊιθῖέο 4ῃ τι 
εὖ οἵ κακῶς ἀκούειν αἰϊοϊζαγ, [ἴἰὰ οἰίδηα 
ἀκούει ἀγαθὸς γεγονένωι Δ)Ἰου δ Ἰορδῖαῦν ἃ 
βουϊρίοσθ Αἰοο υϑυγραΐπθτη. ἴσιζυτ. νου- 
ΒιπΠῈ τηυ]ίας ΟΡ οδιιϑᾶθ. Βῃϑρθοίτα 56- 
οἸ 51. 

ΤῺ οἱ περὶ Κέκροπα] ΟδοΙΌΡ5 ἱπίοῦ Νορ- 
(πὰ οἱ Μ|Ίπούνατα ἀθ ἀογηϊηΐο Αἰος 
σογίδηΐοο πο χ 5θάϊθθθ αϊσορθαίιγ, Βὰ- 
Ῥυ]ατα ῬΥΦοοΥ 4]10ο9 πᾶῖταῦ Δρο]]οάοσιβ 
111, 19, 

π σροφὴν] 6 αὑ 1]165 β, 548. ὅν ποτ᾽ 
᾿Αϑηναίη ϑρέψε εὐ Αροϊ]οάογιιΒ 111, 15. 
Τένεσιν ΕἸΘΟΒΙΠ οἱ οχ Μη ποῦνα οὐ  Ό]ΟΔηΟ 
ἩδΕΪ Θχ σοῃ]θοίαγα 1, Ι5ΠΟΥΙ ϑιδάοπίο ΕΥ- 
ΤΙΘ5Π10 ἴῃ ξένισιν τηιιΐανὶς Ζοιπο, ἀθ Οθσοσα 
ΔῸ ΕΘ 6ο ϑιιθοθρία Ποβρὶ το ἱπίοσρτο- 
ἰαῖα8. Οδπῃ γα ΟΠοτ 6556 ἀΓ]59] ΔΙᾺ 
υἱάϊε οἱ τποπυΐέ ὙΥ οἶθκο. θρερθαΐ θηΐπὶ 
6686 τὴν σῆς Δήμησρος ἕένισι. Τροία 
ἰρσίταν νείθυθσα ἸθοοΠΘ ΠΩ, αυδπαιάτα 80 
Ἰπέοτργοιῖθυ5 τοορη οὐ ι15 οὐηπῖθ8 ἰτη- 
Ρτοθαδίδτη : ἴῃ πα πΙ}}} αἰϊἃ γορυθμοηαὶ 

Ῥοΐοϑβί, ῃἶδὶ απο ργφροβίαγο Ἰοσο γένεσις 
Ῥοϑβῦ σροφὴν ποτηϊηδίαγ. 

Ο ἠπείρου] ΟΥδοῖθ οὐηηΐβ ἰοῦσα σοπίϊ- 
ΠΘΠ5 106] 1 σ]υγ οὐ ῬΘΙΟΡοΟΊΠ65ο ορροῃίξατ. 
Τὴ ταθαϊᾳ βηΐϊα Βοωοίία αάνούβιις (δάϊηθος 
ΘΟΥΌΓΏΩΙ6 βοοῖο ΡΙῸ Δυρῖνὶ5 ᾿πίουίθοίο- 
ΤΌτΩ 5θρϑ] θη ουιιπι οαι5α ΘΙ] τα ἤος σο5- 
5556 ἀϊσαίι ΑἸΠΘηΐθηβ68. 

Ρ ἐπὶ Θησέως] Οοπία ἈΑτηδζοπαβ οἱ 
ΤΉγδοθ5 σοββοιιηΐύ Ὀ6116 ΑἸΠθηϊθηθθ5. 16 
ας τὸ νἱἀθηᾶμ5 Ἰ)ἱοάογιιβ δῖοι]. 1,. ἵν. 
Ρ-. 181. (Οὐφίογιιμι ΠΟ5 {χ85 Τϑροβ (Δ Πί1}Π} 
σοτητηθηποσαί, αὐ ΘΟ] θουΥϊ μι. Οοηξ, 
ϊαῃ. Ν. Ἡ. ν. 15. δ 101 Ῥουίζοῃ. Ἐγη. 
Β611α, Τῆοθθο ἱπηρογαπίθ, ροϑθουιηῦ δά- 
γΟΥ515 ΑΙΏΔΖΟΠΔ5 οἱ ΓΤ γασαβ. ΨΙά. 150- 
ογαΐ, 1,1. Αὐὶϑῦα, Ρ. 118, οὐ Ῥ]υίδυοῃ. ἴπ 
ἸΠοβθθο, Ζοαῃ. 2}, 

ᾳ Εἰ δὲ βούλει, 1. 6. ρογγο. ἘΣΧΟΙΏΡΙ Τὰ 
βίγη!]θ Ρ]αἰοηϊβ 0]. 11, ἢ. 56. 64. ΒΙΡοηΐ, 
ΔΡΡοβυϊυ ὙΥ εἰβίκο. 

Υ ἀπόγονοι] Τη{6]]σὶς Μη αάοτη, ΤΠο- 
τηϊβϑίοοϊ θη, Ασϊϑίάθση, ἘΠ 44, ρυ. οἵ ἐκεί- 
νων ἀδῃΐ. 

8 φοὺς κυριεύσαντας ---- κατειργασμένους) 
ῬοΥβϑᾶ5β ΘΟΥΌΣΩΘΟ ᾿πηροΥ ἢ πηρ5 αἰοἱ, 

, 
-" 

10 



12 

13 

14. τοῦτο χείρους γεγονέναι. 
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,ὔ Χ 7, “ ,ὔ ΄, Ἀ 
Μακεδονίας, κῶὶ πλοστδῇ πων τρογογδνόσων δύναμιν καὶ 

ἀφορμὴν κεπτηριένους, καὶ μέγιστα ἔργα κατειργασμένους, 

σὰ δὲ καὶ μετὰ Πελοποννησίων ἀριστεύοντες καὶ κατὰ γῆν 

καὶ κατὰ ϑάλατταν" οἱ δὴ καὶ λέγονται πολὺ διενεγκεῖν 
- ε Ἁ , 7 ΄ ͵7ὔ ᾽ 

χῶν καθ᾿ εαυτοὺς ἀνθρώπων. ΔΛεγονται γᾶρ, ἐεφη. Γοιγαρ-- 
ο- -““ ἈΝ .: ᾽ 5 “΄ς-΄ς ͵ Ρ» 

ουν πολλων μεν ῥθεωνφονμμδθοις εν τῇ: Ελλάδ, γογονυιῶν, 

- διέρυειναν ἢ ἐν τῇ βαυτῶν' πολλοὶ δὲ ὑ ὑπὲρ δικουίων ἀντιλέγον- 
φες ἐπέτρεπον ἐκείνοις" πολλοὶ δὲ, ὑπὸ κρειττόνων ὑξριξζόμενοι, 

κατέφευγον πρὸς ἑμείοορ. Καὶ ὁ ἹΠερικλῆς, Καὶ ναυμάξω 

76» ἐφη;, ὦ. Σώκρατες, " ἥ πόλις ὅπως ποτ ἐπὶ τὸ χεῖρον 

ἔκλινεν. Ἐγὼ μὲν οἵμιαι, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὥσπερ καὶ 

ὁ ἀθληταί σινες διὰ σὸ πολὺ ὑπερενεγπεῖν καὶ κρατιστεῦσαι 

παταρῥῳθυμήσαντες ὑστερίζουσι τῶν ἀντιπᾶλων, οὕτω καὶ 

᾿Αθηναίους πολὺ διενεγκόντας ἀμελῆσαι εαυτῶν, καὶ διὰ 

ἀνωλάξοιεν τὴν ἀρχαίαν ἀρετήν; Καὶ ὁ ᾿ Σωκράτης; Οὐδὲν 
ἀπόκρυφον δοκεῖ μοι εἰναι" ἀλλ εἰ μὲν, ἐξευρόντες σὰ τῶν 

προγόνων ἐπιτηδεύματα, μηδὲν χεῖρον ἐκείνων ἐπιτηδεύοιεν, 
οὐδὲν ὧν χείρους ἐκείνων γενέσθαι" εἰ δὲ βῆ, τούς γε νῦν 
ν ̓ πρωτεύοντας μιμούμενοι, καὶ σούτοις τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύοντες, 
ὁμοίως μὲν σοῖς αὐτοῖς χρώμενοι, οὐδὲν ἂν χείρους ἐκείνων 
εἶεν" εἰ δ᾽ ἐπιριελέστερον, καὶ βελτίους. “Λέγεις, ἔφη; 
πόῤῥω που εἰναι τῇ: πόλει τὴν καλοκαγαθίαν. πότε γὰρ οὗ- 
ζως ᾿Αὐδηναῖοι, ὥσπερ Λακεδαιμόνιοι, ἢ πρεσδυτέρους αἰδέ- 

σονται ; οἱ ἀπὸ τῶν ' πατέρων ἄρχοντωι καταφρονεῖν τῶν 

ἃ διέμειναν) Ηΐης ΑἸΠΘη θηβ65 αὐτόχθονες ΠΟΡΒΟα 1. ᾿. 24. Οδίοσυα ΕΔ. Ὀγ. 

“ “ ᾽ ’ὔ “ “ Ν 

Νὺν οὖν, εφη, τί ὧν ποιοῦντες 

οὐ γηγενεῖς νἹΔοτῖ νο]οθαηξ : φαογυτῃ Ἰαιιθ5 
ΟΠηο 5 ἢΐσ 8. ΧΟΠΟΡΒΟΠίρ σοτησηριηοσαΐαβ 
Ὀγον θυ Ἰβοογαίῖθ Ῥδπορυυίουδ ΘηϑΥγαῖ, 

Ὀ ἢ πόλις ὅπως ποσὶ ἐπὶ] Ψυπεῖπε 166 - 
(ἰοΠ 61 εἰ ἡ πόλις οὕτω ποτ᾿ ἐπὶ τοααχογαξ 
ἄριυμο, ἱποοτητηοάδιῃ 580, οἵ βϑαιθπεριι5 
τορι ρΠδηΐοι, σϑοΐίθ τποηθηΐθ ὙΥ̓ εἰβκίο. 
Εδάρτη Ψ απεῖπα ἐσὶ χεῖρον ἀαΐ, 

ς ἀθλησαί σινες]} Ναβατ ἄλλοι φιὲς 

οχ ἊΝ ΟἴβΚὶὶ νοὶ Ἡ οἰ πδὶϊ (πὶ φυὰ5 νοβίοπθ 
ἰροῖο πῶς γοάαῖια Ἰορίξιγ) ορτορῖα οοηἶθο- 
ἴμπτα ΘΟΥΤοΧὶ, Ππορίο οηΐτη οἰνταιὶ ΑἸΒο- 
τλοπβίτη ἄλλον τινὲς ΘΡΡομ μίαν. Οοπι- 
Ραγδίίοπο ὁαάειιν τονῖον ἀοίυηρίίυν Χο- 

ω" 

ἔφη, οἴμαι ἀκῃΐ, 
ἀ πεωτεύοντας] ΤΔοραἀφτηοῃῖος πιο} Πἰρὶ 

. ΒΟ] θηίία φεϊατη ἀοοθῃΐ. 
6 Λέγεις] Οὐχ] Δοράτφτηοηΐοδ τιδιι5 α15- 

οἰρ πα Αἰπθηίοπβοβ δὰ νἱγευίθμ ΡΥ 5 1 Π8ΠῚ 
οἵ δηταδπη ρ] οΥἴ πὰ γΘΥΟΟΗΥΙ ΡΟδ556 ΘΘΠ568, 
βἴ 7} τρΐηὶ ἀΐσογο υἱάθυῖθ Ἰοῦσο δάδιις 
ΔΌθββθ Διμθηΐφηβοϑ ἃ υἱγίιίο οἵ χαλοκέγα- 
δᾳ. Ὑγεῖβκο βοογαῖ Πεοὸο νοῦθα {τὶ δι 5 
βου θοπάθιηγ σθηϑῖς ἤ λέγεις --ι καλοκᾷ- 
γαδίαν; ΑΙΠοσαΐη, 51 Ῥουῖοῖ δαάϑουῖ- 
Ραηίαγ, ἀοθοῖθ 6856 λέγειςγ ἔφη, οὐ πόῤῥω 
σοὺ εἶνα---κωλοκάγαθίαν ; ΜΊΏΣ νἱν ἀοοίι5 
ἃ Ἰοοῖ βοπίοῃίϊα ρα ἀθογγαββο νι θίιγ, 
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γεραιτέρων" ἢ σωμασκήσουσιν οὕτως ; οἱ οὐ μόνον αὐτοὶ 
εὐεξίας ἀμελοῦσιν, ἀλλὰ καὶ σῶν ἐπιρυελουριένων κατῶγε- 
λῶσι. Πότε δὲ ὃ οὕτω πείσονται τοῖς ἄρχουσιν: οἵ καὶ 
ἀγάλλονται ἐπὶ τῷ καταφρονεῖν σῶν , ἀρχόντων" ἢ πότε οὕτως 

; 
ὁμιονοήῆσουσιν : οἵ γε, ἀνεὶ μὲν τοῦ συνεργεῖ; ἑαυτοῖς τὰ 
συμφέροντα, Ἀ ἐπηρεάζουσιν ἀλλήλοις» καὶ φθονοῦσιν ὃ εαὐτοῖς 

μᾶλλον ἢ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. “μάλιστα δὲ πάντων ἔν τε 

φαῖς ἰδίαις. συνόδοις καὶ ταῖς κοινωῖς διαφέρονται; καὶ πλείοσ- 

τας δίκας ἀλλήλοις δικάζονται, καὶ προαιροῦντωι μᾶλλον 
οὕτω κερδαίνειν ἀπ᾿ ἀλλήλων ἢ συνωφελοῦντες αὑτούς" τοῖς 

δὲ κοινοῖς ὥσπερ ἀλλοτρίοις χρώμενοι; περὶ τούτων αὖ μά- 
χονται, καὶ ταῖς εἰς τὰ τοιοῦτο δυνάμεσι μάλιστα χαίρου. 
ἐὰν Ἔξ ὧν πολλὴ μὲν ᾿ ἀπειρία, καὶ κακίᾳ σῇ πόλει 

" ἐμφύεται; πολλὴ δὲ ἔχθρα καὶ “μῖσος ἀχὸ ὀΐω» τοῖς πολί- 

ταις ἐγγίγνεται; δ’ ἃ ἔγωγε μάλα φοξοῦμαι ἀεὶ, μυῆ τι 
μεῖζον, } ἢ ὥστε φέρειν δύνασθαι, κακὸν φῆ πόλει συμβῇ. 

Μηδαμώς, ἔφη ̓  Σωκράτης, ὦ ὠ Περίπλεις, οὕτως ἡγοῦ ἄνη- 
κέστῳ πονηρίᾳ γοσεῖν ᾿Αθηναίους. οὐχ, ὁρᾷς; ὡς εὐτακτοι μέν 
εἰσιν ἐν τοῖς ναυτικοῖς», εὐτάκτως δ᾽ ἐν τοῖς γυμυνικοῖς ἀγῶσι 

πείθονται σοῖς ᾿ ἐπιστάταις, οὐδενῶν δὲ καταδεέστερον ἐν τοῖς 

χοροῖς ὑπηρετοῦσι τοῖς "διδασκάλοις ; Τοῦτο γᾶἄρ τοί; 
ἐφη: καὶ σαυμαστῦν ἐ ἐστί; σὸ τοὺς μὲν " τοιούτους πειθαρ- 
γεῖν τοῖς ἐφεστῶσι, τοὺς δὲ ὁπλίτας καὶ τοὺς ἱππεῖς, οἱ 

δοκοῦσι καλοκεγαθία προκεκρίσθαι σὼν πολιτῶν, ἀπειθεσ- 

16 

χσάτους εἶναι πάντων. Καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη, Η δὲ ἐν ᾿Αρείῳ 20 

Γ πατέρων] Μαῦρο ϑίθρῃ. πρώτων τηο- ἀπειροκαλία, αιίοδηιβ 1. οἱ ΕἸογοπέϊητιϑ 
τροτδῖ, Πσαπάο. Ἐ.. ἴῃ ἀσηρία, Ἐ]ογοπεπιι5 Β. ἴῃ ἀπορία 

δ οὕτω πείσονται] Τία νυϊσαίατη οὗτοι 
6Χχ οοπἸοοίατα ΗΪΠαοηΡυΓΥρΙΪ οογγοχῖς Ἐτ- 
Ὠ6Ά51], 

Β ἐπηρεάζουσιν ἀλλήλοι:] ΨΙιάοπίιν ΠΪ5 
ῬΔΌΪα τα ΥΘρ σατο, ἤ1ι88 βργα αἰοία 
βυηΐ 5θοΐ. 2, 5. ρα [δ], τἋ ορίπου, ἄς 
ῬΟΒ]οΟ οἰνίατη ὍτΏοσο, Ραϊσαιθ δ Βοβ- 
τῖριι5 ἀοΐεπᾶοπας ϑιιάϊο ἀσίτυγ, αυφ αιΐ- 
ἀφίῃ υἱγθχίοβ πὰ οἰιτ ρυϊναία 111 οἰνίατα 
ἴηίου 586 ἀἰϊδοογάϊα, χυᾶπὰ Πΐς υἱζυρογαΐ 
Ῥοτο]ο68, οοΠβίβίοσ Ῥοίεγαπί, 8. 

Ϊ ἀπειρία Μυϊχαζατη μοῦ νοοδθυ πὶ 
Ἐυμηκοη ἴπ ἐπήρεια, ΗἩϊπάρηρυγς ἴῃ 

τυ. ἀπειρίαν Ἰπβοϊτα πη Τοὶ Ὀ6]ΠΙοε οἱ 
κακίαν Ἰσπιανίατη ἰητογργθίαϊα ὙΥ οἶβκο, 
Θεὰ 118 ηἷτηῖθ δηριβία οἰ ΓΟ ΓΩΒΟΥ ΡΙΙΠίτΣ 
ἢ Π65 τη ]ΟΎτΓ, αι: ΘΧ ΟΟΥΓΙΡ 5 ΑτὮρη:- 

ΘηΒΙΌΤΩ ΤΠΟΥ 115 ΘΟΠβοηυΪ βἰαῖαϊ Το ο]65. 
Ἑαυϊάρτη ἀπειροκωλία ῬΥΦΟβοΥτ τα, 5[ ταῖι- 
τη δ οϑὲ βουϊρίαγα νῸ]ρ 15, 

κ ἐμφύεται] ΕἘπά. ρι. οὐ Ψίμπαορ. 1. 
ἐμφυτεύεται. 

Ἰ ἰσιστάταις] Ι. 6. Ῥῳάοι!θί5. 

ΤΩ διδασκάλοις] ΝΙάθ ϑυρτα δὰ οᾶρ. 
560οῖ. 4. 46 χορῶν διδασκαλίᾳ αἰςία. 

Ὡ τοιούτους] Ε Δα, Ῥυ, σοίους ἀδῃΐ, 



198 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΜΕΜΟΒΑΒΙΠΙΌΜ 

πάγῳ βουλῆς ὦ Περίκλεις, οὐχ ἐκ τῶν " δεδοκιμιασμένων 

καθίσταται; Καὶ μάλα, ἔφη. Οἶσθα οὖν τας, ἔφη, 

κάλλιον ἢ νομιμώτερον ἢ σεμνότερον ἢ δικαιότερον τἄς τε 

δίκας δικάζοντας καὶ τἄλλα πάντα πράττοντας; Οὐ 
ΕῪΝ ἀν ὴν Ὁ "δ ὑϑγὰν. 

μέμφομαι, ἐφη, φούτοις. Ου κῆρων. ὋΝ δεῖ ἀθυμεῖν, ως 

οὐκ εὐτάπκτων ὄντων ᾿Αθηναίων. Καὶ μὴν ἕν γε τοῖς στρατιω- 

τικοῖς, ἔφη. ἔνθα μάλιστα δεῖ σωφρονεῖν σε καὶ εὐτακτεῖν 

καὶ πειθαρχεῖν, οὐδενὶ τούτων προσέχουσιν. Ἴσως γὰρ, ἔφη 
ὁ Σωκράτης; ἐν τούτοις οἱ ἥκιστα ἐπιστάμενοι ἄρχουσιν 

αὐτῶν. οὐχ, ὁρᾷς, ὅτι κιθαριστών μὲν καὶ χορευτῶν καὶ 

ὀρχηστῶν. οὐδὲ εἰς ἐπιχειρεῖ ἄρχειν μῆ ἐπιστάμενος, οὐδὲ 

παλαιστῶν οὐδὲ παγπρατιωστῶν ; ἀλλὰ πάντες, ὅσοι τού- 

χων ἄρχουσιν, ἔχουσι δεῖξαι, ὁπόθεν ἔρναθον φαῦτα, ἐφ᾽ οἷς 

ἐφεστᾶσι' τῶν δὲ στρατηγῶν οἱ πλεῖστοι αὐτοσχεδιάζουσιν. 
22 Οὐ μέντοι σέ γε τοιοῦτον ἐγὼ νορυίζω εἶναι, ἀλλ᾽ οἶμαί σε 

οὐδὲν ἧττον ἔχειν εἰπεῖν, ὁπότε στρωτηγεῖν ἢ ὁπότε παλαίειν 

ἤρξω μανθάνειν. καὶ πολλὰ μὲν οἶμαί σε τῶν πατρῴων 

στρατηγημάτων παρειληφότα, διασώζειν, πολλὼ δὲ πανταχό- 

θεν συνενήνοχένοιι; ὁπόθεν οἷόν τε ἣν μαθεῖν τι ὠφέλιμον εἰς 

23 στρατηγίαν. Οἶμαι δέ σε πολλὰ μεριμυνῷν, ὅπως μὴ λάθης 

σεαυτὸν ἀγνοῶν τι τῶν εἰς στρατηγίαν ὠφελίμων" καὶ ἐάν σι 

τοιοῦτον αἰσθη σεαυτὸν μὴ εἰδότα, ζητεῖν σοὺς ἐπισταμένους 

ταῦτας οὔτε δώρων οὔτε χαρίτων Φειδόμνενον, ὅπως μάθης 

Ζὶ 

ἃ δεδοκιμιασμένων) ἘΠΧ 115 4] τηδρὶϑίγα- Ε οὐδ᾽ οἰόμενοι] ΜαΙϊΐπη οὐκ οἰόμενος. 
5 ἰπίθουὶ οὖ οὰτὴ Ἰἰαᾶθ σρεβογαηΐ, οἱ 
ρΡοβύ τραάἀϊίαπη ῬΌ]οΘ ἐδοίοσα τ ταίϊο- 
πθπλ Ἰπάϊοῖο ῬΟριυ]ατὶ ἀρργορα ἔπ|5- 
βϑηΐ, 

Ρ τούτοις] Αὐροραρίεῖς, νου ]5 βουλὴ ἡ 
ἐν ᾿Αρείῳ σ'ἄγῳ σΟΥΩΡΥΘἢΘΠΒ15. 
ο πάντες, ὅσοι] «υπηίϊητπι οἷοι (ὐαβία!ἶο 

ἴῃ οἵ τηυίαν, 

ἃ συνενηνοχένα!} Φυμπιίίπα συνηλοχέναι; 

νοΪαἷν συνειλοχέναι ἄαγο. ΑἸάϊπα συνενηχέ- 
ναι. Μυϊραίαπι ἢττηαμΐ 1ἰρυὶ οβθίδηὶ οἱ 
Ψιμάοῦ. “ Βϑαιθης μαθεῖν οταϊβῖὶ Ψιπέῖηα, 
αὐ ἴῃ βθοϊΐομθ 98, νϑῖρα ἀγνοῶν ---- σεαυ- 
σο 

8 ὁ ἴων ἘΔ. ῥυϊπιατατα ἔχεις σοΥγοχὶξ 
Οκβίδ!ο. ᾿ 

Ἐφϑρίοῖς διιΐθπι ϑοογδῖβ ἰδία βϑοί, 99, οἵ 
25. οἵμαί σε --τ οἵμαι δέ σε- 

5 μεγάλα] Ουηϑῖὲ Φππᾶπα. Τοξεπάμπε 
γ ΤῸ δὐἀϊΐζατη Ατέοϑο ἰοστθ ΟἸ ΠΟ συμ 
ταοῃτῖθι5 Οογαβίϊβ οὲ 8115. 

Β μέση διέξωσται) Μοπίοβ ἔθττεο Ατεῖστο 
ῬΙΌΡΥΙ Ῥαῦηθβ, Βυοθθαβ, Ηνμηοίίυ, 
Τιδυτίαπι οἵ Δ}11. 

1 Τί δέ; σὺ ἐκεῖνο] Ηδὸς εϑβί Ἰθοιῖο (45- 
ι4]. Βτοάεὶ οὲ Ψοββίδηὶ 1. Ριὸ σὺ ἴπ 
ἘΔ. ργυ. οἱ ΨΊηαοΡ. 1. οδὲ σὲ, ἀπάρ 516- 
ῬΒαπιι5 γε ἔδοογαί, Εσηθδῖ οοιτίσοραϊ 
Τί δέ ; σὸ γ᾽ ἐκεῖνον, ἩΗϊπάοπρυτρ τί δέ γε; 

ἐκεῖνο οὖκ ἀκ. Ν᾽ ΑἸ ΚΟ ΑΓ Τί δέ; καὶ ἐκεῖνο. 
Ἑαϊῦο Ῥαγῖβ. Τί δέ συ ἐκεῖνο Παθϑί, παῖ- 
ταηΐο ΘΟὨ 2, ααϊ ἱπά6 Ἰοοιοηοτα Τί δέ; σὺ 
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παρ᾿ αὐτῶν ἃ μὴ ἐπίστασαι, καὶ συνεργοὺς ἀγαθοὺς “ἔχης. 
ΒΝ 0 Περικλῆς, οὐ λανθάνεις (μῈ9 ὦ Σώκρατες, ἐφη; ὅτι 21 

ἔ οὐδ᾽ οἰόμυενός με τούτων ἐπιμελεῖσθαι ταῦτα λέγεις, ἀλλ᾽ 

ἐγχειρῶν με διδάσκειν, ὅτι τὸν μέλλοντα στρατηγεῖν τούτων 

ἁπάντων ἐπιμελεῖσθαι δεῖ. ὁμολογῶ μέντοι κῷγώ σοι ταῦτα. 

Τοῦτο ὃ᾽, ἔφη, ὦ Περίκλεις, κατανενόηκοῶς. τι πρόκειται 25 

τῆς Χώρας ἡμῶν ὁρη δ μεγάλα; καθήκοντα ἐπὶ τὴν Βοιωτίαν, 

δ ὦ ἂν εἰς τὴν γώραν εἰσοδοι στενωί τε καὶ προσάντεις εἰσὶ» 

καὶ ὅτι " μέση διέζωσται ὁ ὀρεσιν πϑλνός Καὶ μᾶλα ἐφη. 

ι δεν δέ; σὺ ἐκεῖνο ἀκήκοας, ὅτι " Μυσοὶ καὶ Πισίδαι 6 ἐν 26 

' τῇ βασιλέως χώρῳ κατέχοντες ἐρυμνὰ πάνυ χωρία, καὶ 

κούφως ὡπλισμένοι; δύνανται πολλὰ μὲν τὴν βασιλέως χώραν 

παταθέοντες κακοποιεῖν, αὐτοὶ δὲ ζῆν μίμῃ, μὰ Καὶ τοῦτό 

γε; ἔφη; ἀκούω. ᾿Αϑηναίους δ οὐ» ὧν “οἴει; ἔφη: "μέχρι ὦ 
τῆς ἐλαφρᾶς ἡλικίας ὡπλισμένους κουφοτέροις ὅπλοις. καὶ 

σὰ προκείμενα τῆς χώρας ὁρή νεφὶ μρονμς βλαθδεροὺς μὲν 

σοῖς πολερυίοις εἰναι» μεγᾶλην δὲ 9 προβολὴν τοῖς πολίταις 

τῆς χώρας κατεσκευάσθαι: Καὶ ὁ Περικλῆς, ΠΠάντ᾽ οἶρυαι, 

ἔφη, ὦ Σώκρατες, καὶ σαῦτα χρήσιμα εἰνγω. ΚΕ τοίνυν, 28 

ἔφη ὁ Σωκράτης; ἀρέσκει σοι φσαῦτα, ἐπιχείρει αὐτοῖς, ὧ 

ἄριστε" ὃ τι μὲν γὰρ ἂν τούτων καταπράξης, καὶ σοὶ καλὸν 

ἔσται καὶ τῇ πόλει ἀγαθόν ἐὰν δέ τι ἀδυνατῆς. οὔτε τὴν 

πόλιν βλάψεις οὔτε σαυτὸν κατωισχιυνεῖς. 

᾽ ΡΝ οἰδβοίδιη δαϊαϊ, Ἐφυϊάθγη οτὰ ῬΟΥΟΙ: ΡδΕ ΟὈ])οογοὶ ἴῃ οὐϊμαϊθθ. [6- 
ΨαϊΚομπασγῖο ἔδοϊο. ΟἸΘΙΌΠΟΒ 5. Ὁ 165 Οαὐθοβ Ἴν 1. Ρ. 65. 

᾿ς Μυσοὶ] (ὐ4ϑ:4}10 Μυσοί σε ἀφα!, Υ' αἴΐο. Ο προβολὴν] Ε]ερδηΐον ἢ. ]. Αἰμοηΐθηβοβ 
Τ. πισεῖδαι. οι ραπάρμα πδῦγαΐ ποϑίου θὰ ἀϊοιηίιν προθολὴ τοῖς πολίταις τῆς χώρας. 

Αμδθδϑὶ 111. ἵν. 14. Μοτίο, ψυηυίην ργοριαγιαοιίιηι. ἹΠροφολὴ, 
1 τῇ βασιλέως] Ἐννατάς τῇ σοῦ β' ἰηίογργθία Βυάθο ἴπ Οοιηια. Οὐ. 1,.. 

βουϊρίατα ταδὶ θραΐ, αο ΠΟῚ ΟΡ᾿ι5 6588 ῬΥΟΡΥΙΘ αἰοϊίατ δέαέι8 μι 55) ἴηι Ῥγοοϊγιοί αι 
τηοηἶ Ζοιιηθ. Τία ΤΩΟΧ εϑύ σὴν βασιλέως, 5ἐαγιἐϊδ, οσοαδὶογιϊφιιο ἐγ ζογοπά ρίασω ἴηι- 
οὐ Απδθαβὶ 1]. ο. φιϊηιογεῖδ; 46 Οσρον. ΟΠ 5. 1. 12. Ιπᾶ6 

τὴ οἴε.1] ἘΠ14, ΡΥ γάτα οἴῃ γτονοσανῦ αϊοϊταΣ ἄο γυϊϊιεῖδιι5, φιιὶ ἴγν αοἱθ ἐαγοίν }γῸ0- 
Ζρι»ε. θοιἶβ βοιιϊα ἱγιγοίιγη, Ποβέϊιην οαοϊριοτιί68, 

π μέχρι σῆς ἐλαφρῶς ἡλικίας} [ΓὨ(Ο]]ΠΠ σὴς ἐοηιριίδχιο ἐηιγοίτίην γαοϊογὶ Ἰαογιδιιηι 80.6-- 
περιπόλους αἰϊοίος δάἀοϊοδορηΐος δὰ βίαι ομίαπίο5. Ὠδηΐαιο ἀϊοϊταν ἀ6 ομηηΐ Ὁ γο- 
ΔΠΏΜΤη νἹΟΘϑἰ τη τ οἰϑιοαϊαπι Ππίατη Ατ- Ῥιβπαριῖο, ϑυϊα, πρφορολάε' ἀντὶ ποῦ ἀσ- 
σοΥάτη ἀρθηΐοο, ΟΥὁἁἨ ἀο Ψεοθρα!θιι5 ἵν. φαλείας ἐκ πόλεων ἢ σειχῶν, ἢ ἄλλων δυνά- 
47. βθη4. Οδίθγιμτη σΟηΒ Πα τ ΠΟ. ϑοογαίξα μεως, ἐπὶ σωτηρίᾳ καὶ κρώτει γιγνομένων. 
Ῥοσῖο}15 ἢ] ἀαξυτα ἑάγὴ να] ἄο ρ]δοιῖυ νο Β. 
ἀοοίο ἀὲ Ῥανγ, υἱ περ]θοίιτη. 6115 ἱρϑὶ 

ὰ 
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ΟἈΑΡ 

ΟαἸΑΟΘΟΟΝΕΜ ἹΜΡΕΒΙΤΌΜ ΑΡΟΙΕΈΒΟΕΝΤΕΜΊ Α ΟΑΡΕΈΒΘΒΕΝΌΑ ΒΕ- 

ΡΌΒΙΙΟΑ ΑΥ̓ΕΕΤΙΤ ΒΟΟΒΑΤΕΘΒ. 

Γλαύκωνα δὲ ὃ τὸν ̓Αρίστωνος, (ὁτ᾽ ε ̓εχμίβει δημηγορεῖν, 
ἐπιθυμιῶν προστατεύειν τῆς πόλεως, υ οὐδέπω εἴκοσιν ἔτῆ 

γεγονὼς.) ὄντων ἄλλων οἰκείων καὶ φίλων, οὐδεὶς ἠδύνατο 

παυσὰαΐς 
" 
οντοῦ" 

ς ε ’ὔ ΄ 3 Α “Ὁ , Ἀ 7 

ελχομνενον τε ἄπο τοῦ βήματος καὶ καταγελαστον 
΄ δὲ γ᾿, “ἍἋ 3. πρὸ ὔ ἃ 7, Χ 

Σωκράτης ὃς εὐνους ὧν αὑτῷ διά τε Χαρμίδην Τον 
᾽ὔ’ ἸᾺ, Ν ' Ἱ 

Γλαύκωνος καὶ διὰ ὁ Πλάτωνα, μόνος ἔπαυσεν. Ἔντυχὼν 
Ἀ 9 »“, -“ 3 ᾽ ΔΝ -ὗ-ὦ ᾿ ΄ δ΄ ΄ 

γὰρ αὐτῷ, πρῶτον μὲν εἰς τὸ ἐθελῆσαι ἀκούειν τοιάδε λέξας, 
3 

κατέσχεν. 
“ ᾽ὔ 

σαι τῆς πόλεως; 

Ὦ Γλαύκων, ἔφη. 
ἜἜγωγ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες. 

ξ 4 4. νῷ ͵ὔ 

προστατεύειν ήμοιν διανενόης- 

Νὴ Δί᾽, ἐφ," 
δ : " ΣΉ. 

καλὸν γὰρ, εἴπερ τι δκαὶ ἄλλο τῶν ἐν ἀνθρώποις. δῆλον 
ἃρ, ὅτι, δεὰ γὰρ, ᾿ 

“ , Ν χ Π Ὕ: 
εῶν τοῦτο διαπράξη, δυνατὸς ΜῊΝ ἐσῆ αὐτος 

τυγχάνειν ὅτου ἂν ἐπιθυμῆς, ἱ ἱκωνὸς δὲ φοὺς φίλους ὠφελεῖν, 

ὀνομαστὸς δ᾽ ἐσῆ πρῶτον μὲν 

ἐπαρεῖς δὲ τὸν πατρῷον οἶπον, αὐξήσεις δὲ τὴν πατρίδα, 

ἐν τῇ πόλει, ἔπειτα δ᾽ ἐν τῇ 

Ἑλλάδι, ἴσως ὀχ ὥσπερ Θεμιστοκλῆς καὶ ἐν τοῖς βαρξάροις: 

ἃ σὸν ᾿Αρίσσωνο:) ΕὙΔΊγΘΩ Ῥ]αἰοἾ5 ΡἢΪ- 
Ἰοβορῃϊ, ἀϊνούϑατῃ ἃ αἸδισοπο ΟΠδυη άθ 
Ραίγρ, Ῥ]αίοῃβ ρδίταο. 

" οὐδέπω εἴκοσιν ὕὲ ΑἸεθιαθος ΒῈΡΥ8 

Ι. 11. 40. οἱ ἴῃ ρυίογο ΑἸοϊ ας Ῥ]αϊοπίβ. 
Ο ἑλκόμενον] Ἐπ᾿ Ἰοουστὰ Ῥ]αϊομῖς ἴῃ 

Ῥτοίαρσοτα Ρ. 105. 41 ποβίγοτη τηϊγ ἔσο 
ἡ] δίγαῦ : ἐὰν δέ σις ἄλλος ἐπιχειρῇ αὐτοῖς 

συμβουλέυειν, ὃ ὃν ἐκεῖνοι μὴ οἴωνται δημιουργὸν 

εἶναι, κἀν πάνυ καλὸς ἦ καὶ πλούσιος καὶ 

“ὧν γενναίων, οὐδέν σι μᾶλλον ἀποδέχονται, 

ἀλλὰ κασαγελῶσι καὶ ϑορυξοῦσιν, ἕως ἂν ἢ 

αὐτὸς ἀποστῇ ὃ ἐστι χειρῶν λέγειν πασαδορυ- 

δηϑεὶς ἢ ἢ οἱ πσοξζόται (υἱηἰ κεῖ Ρυθ]οΐ, Ατ6- 
ὨΪ5. φιΐδτη δόγμα αἰο) αὐτὸν ἀφίλκωσιν ἢ 
ἐξαίρωνται κελευόντων σῶν σπρυτανέων. Ζοοοβο 
ΑὐἸβίορδηθθ ΑοΠδν ὨΘΏΒΙ Τα γεῦβὰ 45. 
ΟΌΠῚ ΡΥ έθοΟ ΘΧΟΪαηλαβδοΐ σίς ἀγορεύειν βού- 
λεσαι, εἴ Ατηρμίίῃθυβ δὰ ἀϊοοπάμτα βυτ- 
τοχίϑϑθῦ, Ῥυεθοοηθιῃ ἔδοϊς ϑονίῃα5 αἀνοσδῃ- 
18} ΨΟΙβιι 54. οἱ σοξόται, ΙσΘΟρο] πῃ 
νϑῸ ἄδ ᾿πλυγα δία - ΟΠ] ογθηΐθπι ἀδικεῖσε 
ψὼὴν ἐχκλησίαν: τὸν ἄνδρ᾽ ἀπάγοντες γοῦϑι 56. 

ἃ Χαρμίδην] 1)6ὲ πο νἱᾶθ ἱηἴγα δά Ἷδρ. ἤ, 
6. Πλάτωνα] ῬὨΠΟΒΟΡΒ ΠῚ, οὐ} τηθη- 

εἰοηθτα ἴῃ Πρ υ15. ΣΧ ΘΠΟρΠομτ5 ἤθυὶ πορανῖξ 
ΟΘεἰ 5. Ν. Α. χἷν. 19. δεπγυϊδιίοηϊ ἰὰ 
{ἰθθηθ, “πε: ἔμἶββο ᾿πίου θὸβ ἱγδαϊῈγ, 
ϑοὸ πος 'ρϑο ἴοοοὸ δὰ Ο δ] } ππὶ γο ] μἀὉτὰ 
τιδῖ15. δϑξ 180 οἰ ἰπη Ν] υγοῖιβ Ψι ων. 14. 

ἐν προστατεύειν ἡμῖν ̓  Βτοάξοιιβ. τηθιλοσδΐ 

Ἰοοιοποπι ἡ ἡμῶν, Τηΐῃ 115 ΘΙ Θραπίθηη. 
5 καὶ ἄλλο)! Μ|Ιππθ ἢς π΄ λεοναστικῶς 

οἰοσαπίοῦ δα α ἴα σθῆβθο ΘΟ ΠῚ Ἐγπορεῖο ; 
566 50]4 σορ]α καὶ Ατςσρ δἰλυιπά δῖ. σῶν ἐν 
ἀνθρώποις Θδ5ὲ ΡΓῸ σῶν ἀνθῥω πίνων ἀϊοζατη. 
ἢ ἐὰν φσοῦτο] Φυπιίηα ἐών «, ἀραϊέ, οὲ 

ἀρίποορϑ νουῦα αὐτὸς -- ἱκανὸς δὲ το ΒΓ, 
Ϊ ἐπαρεῖς)] ἘΠ4. ΡῬΥὶπιᾶγιπὶ ἐπαίρεις σΟΥ- 

τοχῖε (δβίαὶ. Ποίποορϑ Ἑπά. γγ. οὰπὶ 
Ῥατίβ. 111. σασοῴους οἴκους ΒαΌθηι, Ῥοϑὶ 
ἔπειτα εὐὐάοτα Επὰ. ργ. δὲ οππηίτιιηΐ, 

Κ᾿ σιμᾶσθαιἾ ὙΥ εἶδκα δἀαοπάυτη σοπβιῖξ 
ὑπὸ τῆς «ὅλεως νεὶ ἐν σῇ πόλει» τὰ οβὲ 1], 
ἷ, 28. 

ὶ ἀσοκρύψη)] Ἑαϊθοπῖὶα Ἐοπίδηθο οἱ 
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ὅπου δ᾽ ὧν ἧς, παντοιχοῦ περίδλεπτος ἔση. Ταῦτ᾽ οὖν 3 
ἀκούων ὃ Ῥλαύκων ἐμεγαλύνετο, καὶ ἡδέως παρέμμενε. Μετὰ 

δὲ ταῦτα ὁ Σωκράτης, “ὐνϑνὰν, ἐφη. τοῦτο μὲν, ὦ [λαύ- 

κων, δῆλον, ὅτι» εἰπερ " τιμᾶσθαι βούλει, ὠφελητέα σοι ἡ 
πόλις ἐστίν; [Πάνυ μῦν: οὖν, ἔφη. Πρὸς “ἡ ἐῶν, ἔφη; μὴ 

σοίνυν ἷ ἀποκ ρύψη; ἀλλ᾽ τ εἰπὲ ἡμῖν, ἐκ σίνος ἄρξῃ φῆν πόλιν 

εὐεργετεῖν ; Ἔχε δὲ ὁ Γλαύκων 5 διεσιώπησεν, ὡς ἂν 4 

9. χότε σκοπῶν, ὁπόθεν ἄργοιτο" ἾΑΡ, ἔφη ὃ Σωκράτης, 

ὥσπερ; φίλου οἶκον εἰ αὐξῆσαι βούλοιο, πλουσιώτερον αὐτὸν 

ἐπιχειροίης ἂν ποιεῖν. οὕτω καὶ τὴν πόλιν πειράσῃ πλουσίιω- 

τέραν ποιῆσαι : : Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν πλουσιωτέρα 5 

Ψ ἂν εἴη, προσύδων αὐτῇ πλειόνων γενομένων ; Εὐκὸς γοῦν, 

ἔφη. Δἰξον δὴ, ἔφη, νἐκν γῇῶὼν γῦν αἱ πρόσοδοι τῇ πόλει; 

καὶ πόσαι σινές εἰσι ; δῆλον γὰρ ὅτι ἐσκεψιαι; ἕναν εἰ μέν 

τινες αὐτῶν ἐνδεῶς ἔγουσιν, ἐκπληρώσης" εἰ δὲ ἢ πσαραλεί- 

ποντῶι, προσπορίσης. ᾿Αλλὰ, μὰ Δι ἐφη ὁ Γλαύκων, 

ταῦτά γε οὐκ ἐπέσκερυμαι. ᾿Αλλ᾽, εἰ τοῦτο, ἔφη; παρέλιπες, θ 
τάς γε δαπάνας τῆς πόλεως ἡμῖν εἰπέ" δῆλον γὰρ, ὅτι καὶ 

σούτων τὰς περιττὰς ἀφαιρεῖν τ διανοεῖ. 
Δί᾽, ἔφη, οὐδὲ πρὸς ταῦτά πω ἐσγόλασα. 

τηδυσίηἶα ϑίθρῃ. Ἰροιίϊοῃθη ἀποκρύψης 
ΡῬγϑίογοραι Μ᾽ δἰοκοηαῖσ. Νοῇ ἱπίβ ]ῖσο, 
αυοά 44 ἢ. ]. Θρτορῖυβ νῖγ; Ζϊοϊίειν, Ἰπαι]έ, 
φμϊάσηι ἐρῶ καὶ οὖκ ἀποκρύψομαι, 8ρ(ἴ πον 

. δ6ηι μὴ ἀποκρύψῃ: ἘΣ Χοιηρ᾽ τὰ οχ ΟΥὐτορ. 
ΨΠ117. νη. 25. ορροϑίτατη Ζειιηΐϊο ν᾽ 5811} 
εϑί: 5 ἶρδα Χομορμοη ΒΌρΡΓα [1]. νἱ, 29. 
μὴ σὺ οὖν ἀποκρύπτου με αἰχῖέ, οὐ 11. 111. 
14. πάντα τὰ ἐν ἀνθρώποις φίλτρα ἔσισεά- 

μενος πάλαι ἀπεκρύππσου. Ἑοοία ἸρίτυΥ μὴ 
ἀποκρύψη ἀϊοῖτιν Πἰσ οἵ ἴῃ Τκιοϊαηὶ 1212]. 
Μεογοιτϊοῖο ΧΙ]. φυαπιηιάτα Οοάθχ Ῥατγὶ- 
οἴπιις 10] ἀποκρύψης Βαῦοί ΒΟΥ  Ρτιιπα. “5. 

ΟὨγ θυ ι ΠΊ μή τοι με κρύψῃς. σουθ᾽ ὅπερ μέλ- 

λω παθεῖν νογϑὰ 6350. ῬγΥοτηθίΠοὶ ἃ βθηΐθη- 
εἴὰ ἔνε ἀϊγηοόνούο τηθᾶ ὨΟῺ Ροίεϑῖ, 

τὴ εἰπὲ] 14, ργ. εἶπον ἀαῃί, 
π διεσιώπησεν) ἙΛΔά. γγυ. δισώπησεν, ΄ποά 

Οαβία!ο οουγοχίι. Οιοά Εδ4, ᾳιφάατη 
Βαθοπε οὲ βιθριαηὶ Ὑηο5. 1. Ὁ. πίῃς 
αἰτι]ε ἐδυσώπησεν, νυ] ραῖο οἸοραηίίιι5 οθη- 
Βυϊξ Ἐτγπρβῖ, μα ϑὶε ᾿πιογρτγοίδίιϑ. δά 
ἴφῖα ποίίο νουδὶ αοεῖνὶ Αἰἰςῖ5. διε ἱρποία, 

᾿Αλλὰ μὰ τὸν 
Οὐκοῦν, ἔφη», 

εἱ διασιωπᾷν Θεὲ ᾿πίογνδ! ] τα Ἰοχιθηαὶ [4-- 
ΟΥ̓ οὐ τηραϊιαιϊομῖ 51:16 πα τ Δ 5ϑι ΠΟΥ. 
Ιηΐτα ΤΥ. 11. 10. διεσιώσησεν -το σκοστῶν ὅ᾽ 
σι ἀποκρίναιτο. 

Ο πότε] ΘΠ ΕΖ: σοπ]θοίαγα σόδε ΠΟᾺ 
ΟΡῸ5 δϑύ. 5670 ἴδηάομπη ἤᾶπο σορσ᾽ἑα ΟΠ ΘΠ] 
ΒΌΒΟΙΡΟΥΓΘ ψο]οραΐς νἹ θοῦ ΟἸδθσομ. σκοπεῖν 
οϑὲ ἴῃ ἘΠάϊ|. Ῥδυὶβῖ 8. 

Ῥ ἐκ τίνων] ΑΥϊβίοίθ] 18 Ἰοσιση ἩΒοίουϊο. 
Ϊ, 4. Ὠΐπο ἀποίαμ, οὖ νἱἀθίυτ, Εν. Ῥογίιβ 
σοτηραγανῖξ : σπερὶ μὲν πόρων σὸν μέλλοντα 

συμθουλεύσειν δέοι ἄν τὰς προσόδους σῆς σπό- 

λεως εἰδέναι τίνες καὶ πόσαι" ὅπως» εἴ σέ σις 

παραλείπεται, πρ'στεθῆ; καὶ εἰ σις ἐλώστων, 

αὐξηθῇ" ἔτι δὲ τὰς δαπάνας σῆς πόλεως 
ἁπάσας, ὅπως εἴ τις περίεργος, ἀφαιρεθῇ, 
καὶ εἰ τις μείξων, ἐλάτσων γένηται. 

4 παραλείπονται) ΤηΓ6]ΠΠρθ οχ δπίοοο- 
ἀοητθε5 σινές. 

Υ διανοιῖ Ε44. ρυϊτηδυιτα μᾶηο Ἰθοίῖο- 
Ποῖ (ὐδϑίδ!ο ἴῃ διανοεῖς, ϑιορΠδπιιδ δι 6 
ἴῃ διανοῇ τηυίαν!τ, ϑθαμθη5 ἔφη ρΡοϑῦ οὐκοῦν 
ΟΥ̓ Ἶ51: { ππεηδ. 
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σὺ μὸν πλουσιωτέραν σὴν πόλιν ποιεῖν ἀναξαλούμεθα" “σῶς 

γὼρ οἷόν τε; μῆὴ εἰδότα 2 γε τὰ ἀναλώματα καὶ τὰς προσόδους, 

7 ἐπιμεληθῆναι τούτων; ᾿Αλλ'᾽, ὦ Σώκρατες, ἢ ἔφη ὁ Γλαύκων, 
ὔ ᾽ 

δυνωτόν ἐστι καὶ ἀπὸ πολεμίων τὴν πόλιν πλουτίζειν. Νὴ 

Δία, σφόδρα γ» ἴφη ̓  Σωκράτης, ἐ ἐᾶν τις αὐτῶν κρείττων ἢ: 

ἥττων δὲ ὧν καὶ “τὰ οἰκεῖα προσαποδάλοι ἄν. ᾿Αληθῆ 

8 λέγεις, ἔφη. Οὐκοῦν, ἔφη; σόν γΆ βουλευσόμνενον, πρὸς. 

ὃ οὕστινας δεῖ πολερνεῖν, τῆν τέ τῆς πόλμωις δύναμιν καὶ σὴν 

τῶν ἐναντίων εἰδέναι δεῖ, ἐναγ" εὰν μὲν “ἡ τῆς πόλεως κρείττων 

ἦ; συμβουλεύῃ ε ἐπιχειρεῖν τῷ πολέμῳ" ἐὰν δὲ ἢ ἥττων τῆς τῶν 

9 ἐναντίων, εὐλαδεῖσθαι πείθῃ. Ὀρθῶς λέγεις, ἔφη. Πρῶτον 
“7 ͵ὔ εἶ ι ἶ 

μὲν φοίνυν» ἐφη: λέξον ἥρυῖν τῆς πόλεως τῆν 7ε πεζικὴν και 
Χ Ἃ ΄ ᾿ Ν -“ ᾽ ͵ὕ ᾽ Ν Ν 

σὴν νωυτικῆν δύναμιν, εἰτὼ τὴν τῶν ἐναντίων. ᾿Αλλὰ, μῶ 
Χ ,"» " ᾽ “Ἃ Ε 7 “ ᾽ Ν 7 

σὸν Δι, εἐφή, οὐκ ὧν ἐγοιμυί σοι οὕτως γε ἀπὸ στόματος 
3 -“ ᾽ ᾽ ᾽ Γ᾿ ᾿ 4 " ᾽ 7 ᾿ 

εἰπεῖν. Ἀλλ᾽, εἰ γεγραπταί σοι» θεγκε, ἐφη" πᾶνυ γᾶρ. 
Α Δ ἴω ᾽ 

ἥδεως ἂν τοῦτο ἀκούσαιμι. ᾿Αλλὰ μὰ σὸν Δί᾽, ἔφη, οὐδὲ 
ἄ 

γέγραπταί μοί πὰ. Οὐκοῦν, ἐφη, καὶ περὶ πολέμου συμ- 

ξουλεύειν “ τήν γε πρώτην ἐπισχήσομοεν" ἴσως γὰρ καὶ διὰ 

᾿ μέγεθος αὐτῶν, ἄρτι ἀρχόμενος τῆς προστατείας, οὔπω 

ἐξή ᾿Αλλά λ ἰδ᾽ εξητακας. ἅ τοι περὶ γε φυλακῆς τῆς χώρας οἱὸ ὅτι 
,7ὔ “ ͵ὔ Ε 

σοι μεμέληκεν, καὶ οἶσθα, ὁπόσαι τε φυλακαὶ ἐπίκαιροί εἰσι 
7 Χ 7 ἕ Ν πιν 

καὶ ὁπόσαι μὴ καὶ ὁπόσοι τε φρουροὶ ἱκανοί εἰσι καὶ ὁπόσοι 
7 ᾽ Ἁ Ά, Ν᾿ Ἷ Φ 7 ἈΝ Γ 7 

μῆ εἰσι" καὶ τὰς μὲν ἐπικαίρους φυλακὰς συμξουλεύσεις 
7 -.- Ἁ ἣ, Χ Ἵ "»-ων Ν 7 " 

δ μείζονας ποιεῖν. τὰς δὲ περιττὰς ἀφαιρεῖν. Νὴ Δι, 6 

10 

το 

ἃ σὰ οἰκεῖα προσαποδάλοι)] Ηφθο εβϑβὲ 
Ἰθοῖῖο ϑίορμαῃὶ; Ψιυπιίθα σὰ προσόντα 
ἀποβάλοιο, φιοά Βτοάδιιβ ἴῃ ἀσοδάλοιτο 
ταιταγἹ νον, ΑἸάΐπα τὰ προσόντα προσ- 
ἀποδάλοιτο ἀαῖ. Ζθοιη οσοη]θοΐιγα τὰ 
πρόσθεν ἀποξάλοι λοι! σΑΥ̓ΘΤΊ 5. 

Ὁ οὕσαινας δ:1] ΕἘά. τυ. οὕσσινας δὴ 

ααπέ ; οἱ ραιΐο απίρα ΕἸογοπὶ. ΒΒ. ἘΣ. βου- 
Ἀευσάμενον. 

ς ἡ τῆς πόλεως} Αστὶοαϊασα Διαπεπα 
Οὐ ἰϑις ; δὲ βίαιζί πη σῆς οχ ψοβϑίδῃο 1. ἀὁ- 
1110} δαάϊαϊε Εὐποβεῖ, 

ἃ ἔνεγκε] Δυπιῖίπα ἔνεγκαι μαΐναε, 4: 
Ἰοοιῖο 56 Ῥγοράνογαὶ ΕἸβοθοτο αα ΝΥ ΘΙ] γα τὴ 
Ρ- 380. οα, ρῥυίουϊβ. 

6 τήν γε πρώτην] ΕΔα. ρΥ. τήν τὲ σρώ- 
τὴν θδῃΐ, 

ἢ μέγεθος αὐσῶν] ΤΟ ]]Πἶσα σῶν πολεμικῶν 
ἴῃ πολέμου Ἰαϊοηξία, 

σ᾽ συμβουλεύσεις:) Ηδῃς Μοβϑίδηϊ 1. 1ος- 
τἰομοῖη ῬτῸ συμθουλεύειν ἀφαάϊς Ετηοβι. 

ἢ ἔγωγε) [ὨῈ0]]Π ρα ἀφαιρεῖν συμξουλεύ- 
σω- ᾿ 

ἱ κλέσσεσθαι)] Τΐαπς ἸΙθτοτιιπὶ Ὑ διϊοὰ- 
ΒΟΓῸῚ Ἰθοι που σου θοΐαγα ἴυϊτ ἀϑϑθοιζι5 
Ψαϊοκομαῖν. Ψυσαῖιπι ὥσσισδαι χ ᾿ἰγο 
Βτγοάεὶ οἱ ΕπΔὰ, (ὐαϑια! οὶ οὐ 1γν}. 56- 
οὐπάςᾳ 'ἰπ βλάπεεσθαι τηὰΐαν!ς Ζοιιπο; πὲ 
αρστὸ ποσραγιὲ γιοδίγο νους Βοββασίου, Τὴ 
4118 βου μέτα Ῥογίαβ. οαπλ ΤΘομοἸανῖο ἐκ 
ἀοϊοῖσν. τ] οῦαης. Οοηίτα ἁρπάζεσθαι 
Βιορηδηι5, ἄγεσθαι Ἰλοῖθκο, ἀπάγεσθαι 
Ἡϊπἀθηθαγρ σου σθθδηΐ. 

Κ ἀτὰρ, ἔφη] Φυπέμα ἃ φρέφᾳ ἀραϊε, ἴα 
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’ὔ [ 77 Ἀ ον ἢ " ω ’ὔ’ .-“ 4 

Γλαύκων, ἁπᾶσας μὲν οὖν “ἔγωγε, ἐνεκῶ γέ τοῦ οὑτῶς 
Ὁ“ 

αὐτὰς φυλάττεσθαι, ὥστε ᾿ κλέπτεσθαι. σὰ ἐκ τῆς χώρας. 

Ἐὰν δέ τις ἀφέλῃ γ᾽. ἔφη, τὰς φυλακὰς, ὅδε οἴει καὶ 

ἁρπάζειν ἐξουσίαν ἔσεσθαι τῷ βουλομένῳ; " ἀτὰρ, ἔφη: 

πότερον ἐλθὼν αὐτὸς ἐξήτακας σοῦτο, ἢ πῶς οἶσθα, δ᾽ ὅτι κακῶς 

φυλάττονται; Εἰκάζω, ἔφη. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ περὶ τού- 
“ ͵ ᾽ 7ὔ 5 3 "ὃ ] ἰδῶ ΤΩ ΄ 

χων, ὅταν μηκέτι εἰκάζωμεν, ἀλλ᾽ ἤδη ᾿ εἰδώρνεν, ἢ τότε 
Ν “ γι ἔ 

συμξουλεύσομιεν: Ισως, ἐφη ὃ Τλαύκων, βιλτιον. 

ψε μὴν» ἔφη», ἀργύρια οἱδ᾽ ὅτι οὐκ ἀφῖξαι; ἃ ὥστ᾽ ἔχειν εἰπεῖν, 
διότι "νῦν ἐλάττω ἢ πρόσθεν προσέρχεται αὐτόθεν. Οὐ 
γὰρ οὖν ἐλήλυθα, ἔφη. Καὶ γὰρ, γῇ Δί 9 ἔφη ὁ Σωκράτης; 

λέγεται “βαρὺ τὸ χωρίον εἶναι. ὥστε; ὅταν περὶ φούτου δέη 
ζ 

συμθουλεύειν, αὕτη σοι ἢ πρόφασις ἀρκέσει. Ὑ Σκέψομαι; 
ἔφη ὁ Τλαύκων. ᾿Αλλ᾽ ἐκείνου γέ τοι» ἔφη» οἶδ᾽ ὅτι οὐκ 
» 3 Ἷ 

ἠμέληκας; ἀλλ᾽ ἐσκεψαι, πόσον 4 χρόνον ἱκανός ἐστιν ὁ ἐκ 
-“ὦ΄ - 7, 7 

τῆς χώρας γιγνόμενος σῖτος διατρέφειν τῆν πόλιν, καὶ πόσου 
᾽ Ν 7’ ὔ 

εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ἴ προσδέεται;, ἵνα μὴ "τούτου λάθη σέ ποτε 
ςε ᾿ ᾽ Υ , ᾽ » Ὁ Ν 2 ει ὐνὰ Ἔο 
ἡ πόλις ἐνδεὴς γενομένης ἀλλ εἰδὼς, ἔχης ὑπὲρ τῶν ἀνανγ- 

7ὔ ,» »“Ὡ, ᾽ὔ "“ῳ Ξ Ἀ 7 3 ᾿ς 

καίων συμβουλεύων τῇ πόλει βοηθεῖν τε καὶ σώζειν αὑτῆν. 
Ἱ : ο- 7 

Λέγεις. ἔφη ὁ Γλαύκων, παμμέγεθες πρᾶγμα; εἶγε καὶ 
»“ 7ὔ 5 "“- 7 

σῶν τοιούτων ἐπιμελεῖσθαι δεήσει. ᾿Αλλὰ μέντοι, ἔφη ὁ 
Σωκράτης, οὐδ᾽ ἂν τὸν ἑαυτοῦ ποτε οἶκον καλῶς τις οἰκήσειεν, 
εἰ μὴ πάντα μὲν εἴσετωι, ὧν προσδέετωι, πάντων δὲ “ ἐπιρμε- 

7 ᾽ ᾿, Ε] ᾿ς ως, Ἀ ς ἣ, 7, ᾽ Ψ «“ὰ 

λόμενος ἐκπλήρωσει. ὧλλ ἐπεί ἡ μὲν πόλις ἐκ πλειόνων ἤ 

τὸ οὐτὰ δηίοοράσηίθι5 πῶς νεῦρα 5ἰηΐ 
οΟΡυϊαπάδ. 

Ἰ εἰδῶμεν] Ἐ“44. ΡΥ. ἔδωρμεν ΠαΡοηΐ. 
ΤῊ σότε συμθουλεύσομεν)] Μοπδίδῃι5 1. 

τότε δὲ ἀαῖ. 
ἢ νῦν ἐλώτσω) Νοκίογ ἀθ Ψεςίραὶ. ς, 4. 
ὁ βαρὺ] Ῥαδί] θη! ἀὄγο, 
Ρ σκέψομαι) 114 ΘΧχ Ν᾽ οβϑίδπο 1. νυ] ρσαίατα 

σκέπσομαι σοτγοχῖὶς Εγποϑί ; ΕὟ, Ῥοτχῖιιϑ 
τηδίοραΐ σκήπ'τομαι» υοά Ρἰδουΐε Η!]πάο- 
θαγρῖο. 
Β οβϑδυίοη νου, οἱ οϑί πῃ Ψαίίοαπο 1. 8εῖ- 
Ἰῖσθε δ υπεῖπα μαροί σκόπσομσι. (514 ]]ΟΠοῚη 
οὰπὶ Θ΄ ΘΠ Ζίο 5ϑαυϊίαν ὙΥ οἴβῖκο ; βοὰ Ἰοῆσα 
ΟΠ 121] αἀἰδρυταῖο Ρογβαδάογο ἸΔτηθῃ ΤΩΙ 
ΠΟη Ροίυϊέ βου θά υτη σκώσσομαι, σομίγα 
εαιπάρπι σκήψομαι δογῖρίμπη σρα]ΐτη. 

(ὐαβίφ!ο σκώπτοραι ἀεφάϊι, ᾳυοά . 

α χρφόνον] Τυπέϊηα οτηϊϑι, 
Υ̓ προσδέεται) Ηΐπο ΑἸΠθηΐβ. Σισῶναι οἱ 

Σιτοφύλακες σοποίτα! ; Ὠΐπο σισοσομσείω 
ΔΏΠδ ΟΧ ἩΙΙοβροπίο, Ψψιάρ δηποίαίΐα δὰ 
Ἡ 6] δηΐςα 1. 1. 55. Ρ. 18. οὐ ἡ» οϊδιχη δὰ 
Το οτποβίμθηῖ5 Τ,οριΠράτὰ Ρ. 2954. 

8 τούτον λάθη σέ] Μυϊραίαπα χοῦπό γε 
οοὐγοχὶ οχ Ῥοββίαπο 1. ηιΐ σούτον ἀράϊι, 
αυοά 1 οοποϊανίτι5 δὲ ίθρμαπιι5 νο] θυ αηΐ 
νυ] ραίο δα θϑίϊαϊ. σοῦσο ἰἀγη ἢ, Ἰῃ6]]Θοίο 
κατὰ, νοὶ οοσαηίι5 οαὔσὴ ΓΗ θβίο ἴπ6- 
τὰ Ζροιπθ. γε 44. ργ. τροίίιι5 ογηϊ τη ; 
566 ἀδίποορβ τηδὶθ ἔχεις ἀαῃΐ. ροβίθα βου- 
δεῖν καὶ σώζειν ΟΥΩἾ550 σεν ΨΨτππ|1Πὲ- 

τ ἐπιμελόμενος) ἘλαΠῖο Ῥαγῖ5. τηοπρηΐο 
ΘΟἸ ας 210 ἐπιμελούμενος εἰραϊι. 

Εὐς 19 
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δ μυρίων οἰκιῶν συνέστηκε, χαλεπὸν δέ ἔστιν ἅμω τοσούτων 

οἴκων ἐπιμελεῖσθαι, πῶς οὐγ᾽ ἕναν, "τὸν τοῦ “δείου, πρῶτον 
ρύλῳ δέ. κἀν μὲν τοῦτον δύνη, καὶ 

ὃ ἕγαὰ δὲ μῆ δυνάμενος ὠφελῆσαι, πῶς 

ὧν πολλούς γε δυνηθείης ; ὥσπερ εἴ τις ἕν τάλαντον μὴ 

δύναιτο φέρειν, πῶς οὐ φανερὸν, ὅτι πλείω γε φέρειν οὐδ᾽ 

ἐπιχειρητέον αὐτῷ: ᾿Αλλ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη ὁ Γλαύκων, ὠφελοίην 
ὧν τὸν τοῦ “λείου οἶκον, εἴ μοι ἐθέλοι πείθεσθαι. Ἐϊΐτα, ἔφη 
ὃ Σωκράτης; τὸν “)εῖον οὐ δυνάμενος πείθειν, ᾿Αθηναίους 

πάντας μετὰ τοῦ “είου νομίζεις δυνήσεσθαι ποιῆσαι πείθεσ- 

θαί σοι; Φυλάττου, ἔφη; ὦ Ῥλαύκων, ὅπως βῆ; σοῦ 
εὐδοξεῖν ἐπιθυμῶν, εἰς τοὐναντίον ἔλθῃς. ἢ ἢ οὐχ, ὁρᾷς, 

σφαλερόν ἔστι τὸ, ἃ μὴ οἶδέ σις. ταῦτα λέγειν ἢ πράττειν; 

ἐνθυμοῦ δὲ τῶν ἄλλων, ὅσους οἶσθα τοιούτους, οἷοι φαίνονται 

καὶ λέγοντες, ἃ μῆ ἴσασι, καὶ πράττοντες. πότερά σοι δοκοῦ-- 

σιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἐπαίνου μᾶλλον ἦ “ψόγου τυγχάνειν; 
καὶ πότερον αυμάξεσθαι μᾶλλον ἢ καταφρονεῖσθαι ; 

Ἐνθυμοὺ ὃὲ καὶ τῶν εἰδότων δ τί τε λέγουσι καὶ ὃ τι 
ποιοῦσι: καὶ, ὡς ἐγὼ γομιίζω, εὑρήσεις ἐν πᾶσιν ἔργοις σοὺς 

μὲν εὐδοκιμοῦντας χε καὶ “γαυμναζομένους ἐκ τῶν μάλιστα 
ἐπισταμένων ὄντας; φοὺς δὲ κακοδοξοῦντάς σε καὶ καταῷρο- 

γουμένους ες σῶν ἀμαθεστάτων. ἘΝ οὖν ἐπιθυμεῖς υϑδέωνηξ, 

σε καὶ σαυμάξεσθαι ἐν τῇ πόλει, πειρῶ κατεργάσασθαι ὡς 
μάλιστα τὸ εἰδένωι, ἃ ἅ βούλει πράττειν" ἐὰν γὰρ τούτῳ 
διενεγκὼν τῶν ἄλλων, ἐπιχειρῇῆς τὰ τῆς πόλεως πράττειν, 
οὐκ ἂν ϑαυμάᾶσαιμις εἰ πάνυ ῥᾳδίως τύχοις ὧν ἐπιθυμυεῖς. 

» 7] ᾽ “»Ἥ 

ἐπειράθης αὐξῆσαι : 

πλείοσιν ἐπιχειρήσεις' 

ὡς 

ἃ μυρίων] ΤομΠοϑίμποποθ ΟΥ̓ δάνϑϑ, 
Αὐϊδίορ. ΤῸ 1Π]. Ρ. 482. Ροηΐδ ΠΌΠΠΘΥ ΤᾺ 
Αἰμοηϊθηβίατη νἱοῖος τη} ; ἴῃ απο οοη- 
βοητῖς Αὐἱϑίορῃ. ἴοβϑρ. νοῦγβ. 709. Απηίθ 
ΘΙ] πὶ ῬΘΥβΙ συτη ἐγ 65 πυνυϊαἀα5 Πα θγανΐ 
Ἡογοάοτις Δ. δ. 97. Ναπηογι πὴ δϑράϊατα 
ἤογο ουὐπάθηιν 5οα οὔϑβειγ ἰγδάῖυ ἈΧ ΘΠορΠΟα 
ἴῃ (ὔοοηοιη. ΨἼΊ11. 99, Ἐχ ποὺ ΠῸΠΊΘΙῸ 
το Ἰπτὴ ἱγουη πατῇ 5611 αἰνῇ ΠΣ ΘΠ ΟΥ̓ 
αὐάϊεῖς ξοτϊ ηἷβ οἵ βουνῖβ πιιπιθύατη ἙοΟἸ]ορὶς 
50,000 Ῥαΐνν Τἰθοῖ ὀρ 65 58 165 ΟὝΘΟῸ5 Τ᾿. 
Ἰ.Ρ 66. Τάοπι ἰδπιθη ΠΌΤΠΘΓΕΓΩ ΘΟΓΙΙΠῚ 
ἀοίγδοιῖ βουνὶβ τηοᾶο ροῃΐν 40,000 ἰθ]14, 
Ρ. 158. Οαἰοσυϊυδ Πΐς δροσίθ οϑὶ υἱεἰοϑιι5, 

θ σὸν σοῦ ϑεῖου] Φυπεῖπα τοὺ ογηϊβἰξ, 
ς ἕνα δὲ] 1η ϑίορῃ. 566. δὲ Θχοίαῖε, 
ἃ βούλει] 4, ΡΥ. βουλῇ. Ἰοίποορ5 τοῦσο 

διενέγκας Ψυπιῖηδ, τοῦτο διενεγκῶν' ΑἸάϊπα ἀδί, 
α Χαρμίδην] ΟΠδντηϊάοτη, ΟἸδιιοοπῖβ ἢ- 

ΠΠὰτἢ, Οὐ ἑαϊουῖθ Ῥαϊγιιθίθπη, οὲ οἱ 
Ρυδῖθθα ἃ βΌ ποθ τηδίουπο Ῥυγ]!απιρὰβ 
ἀν αησι] 5 γαῖ, ΟΠΊ ἢ ΠΤ 51188 ετοῖδ 5. 1πινο- 
ΠῚ ΡΌΪΟΠουγϊ πὰ πι δὲ τποκ 65 ΕἸ 59. 11 ΠῚ 
Οὐἰεῖας ϑοοτγαῖὶ ἴῃ σοπϑοιιοιιιαάϊθτη δὲ αἰςοῖ- 
Ρ᾽ΐπαιν ἐγαάϊὶς ροδὲ Ραμ ἀρὰ Ροιὶ- 
᾿ἀφαπ,, οἱ τοίοσι Ῥ]αῖο ἴῃ βυανίβϑίτηο 1)18- 
Ἰοροὸ ποπηῖηθ ΟἸ αυτη 5. ̓ηβοσῖρῖο. [1}η 
ἴαπὶ ΠΟΌΪ ἀπθηογο Ἰανολιῖς τηοαοβιϊα 60 
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ΟΑΡ ΝΗ. 

Γ(ΓΟΗΑΠΜΙΏΘΕΜ ΨΕΠΕΟΟΝΌΛΑΝΤΕΜ ΑὉ ΟΑΡΕΘΘΕΝΌΛΜ ΠΕΜ ῬΥῦΒΙ,1- 

ἣ ΟΑΜ ΟΟΗΟΠΝΤΑΤΟΙΠΝ ΞΟΟΒΑΤΏ5. 

ο ἤ "“᾿ ἈἉ ἐν 

" Χαρμίδην δὲ τὸν Γλαύκωνος ὁρῶν ἀξιόλογον μὲν ἄνδρα 
ὄντα» καὶ πολλῷ δυνατώτερον σῶν τὰ πολιτικὰ φσότε πραττόν- 

γε, ὀκνοῦντα δὲ προσιέναι σῷ δήμῳ. καὶ τῶν τῆς πόλεως γα. 

μάτων ἐπιμελεῖσθαι, Εἰπέ (οι, ἔφη, ὦ Χαρμίδη, εἴ τις 
Ἃ »» “Ὁ κω. 

ἱκανὸς ὧν τοὺς στεφανίτας ἀγῶνας νικῶν, καὶ διὰ τοῦτο 

αὐτός τε τιμᾶσθαι, καὶ τὴν πατρίδα ἐν τῇ Ἑλλάδ, ἴ εὐδο- 

κιρνωτέραν ποιεῖν, μὴ “έλοι ἀγωνίζεσθαι, ποῖόν τινὰ τοῦτον 
7 “' Χ " " -“ “ " ͵, 

νομυίζοις ὧν τὸν ἄνδρα εἰναι; «Δῆλον οτι» ἐφῆ» μωλαπον τε 
Ἁ ΄’ Σ ͵ ἢ ᾿ “ “ “Ἢ ͵ 

καὶ δειλόν. Ἐπ δέ τις» ἐφη; δυνατὸς ὧν. τῶν τήνι πόλεως 

πραγμάτων ἐπιριελόμενος τήν τε πόλιν αὐξειν καὶ αὐτὸς διὰ 

σοῦτο τιμᾶσθαι; ὃ ὀκνοίη σοῦτο πράττειν, οὐκ ἂν εἰκότως ἃει- 

λὸς γομιίζοιτο : : Ἴσως, ἔφη. ἀτὰρ πρὸς φί με ταῦτα ἐρωτῶς ; ; 

Ὅτι, ἔφη; οἰρναΐ σε. δυνατὸν ὄντω, ὀκνεῖν ἐπιμελεῖσθαι; καὶ 

καῦτα, ὧν ἀνάγκη σοι μετέχειν πολίτη γε ὄντι. 1ῆν δὲ 
3 Ἁ ν 3 [ ͵7ὔ 2 ΄ 3 ᾿ . “- 

ἐμῆν δύναμιν, εφῆ ὁ Χαρμίδης; ἐν ποίῳ ἐργῳ καταμαθών, φταυ- 

τά βου καταγιγνώσκεις ; Ἔν ταῖς συνουσίαις, ἐφη» αἰς 
Η "-“ν -ὖἦ΄ Α, 

ἱ σύνει τοῖς τὰ τῆς πόλεως πράττουσι" καὶ γὰρ, ὅταν τί 

ἀνακοινῶνταί σοι, ὁρῶ σέ καλώς συμξουλεύοντα, καὶ, ὅταν 
] 

τι ἁμιαρτάνωσιν, ὀρθῶς ἐπιτιμώντα. Οὐ φαὐτόν ἔστιν» ξφη; 
ὥ Σώκρατες, ἰδίῳ τε διαλέγεσθαι, καὶ ἐν σῷ πλήθει ᾿ἀγω- 

τηδρὶβ δαγηϊγαπάα  Τηΐου ἄθοθτη ῬΊ γε οὶ 
Δυοῃμοηΐο5 ΟΠαγτηϊάθτη ἀθίπάθ ποιηΐϊμαν!ῖ 
Χοπορμοη Η, Οτ. 11. ἵν. 12. Ἐλὲ οἰΐατῃ 
ἴῃ Τηιθαρο ΡΙδιοιιῖϑ Ἰοσυβ Ρ. 19. Χαρμίδην 
γὰρ σουτονὶ γιγνώσκετε σὸν καλὸν γέενημμένον) 

τὸν Γλαύκωνος" οὗτός ποτε ἐτύγχανεν ἐμοὶ ἀνα- 

"οινούμενος μέλλων ἀσκήσειν στάδιον εἰς Νεμέαν 
--- ἄξιον οὗ οὖν πυθέσθαι αὐτοῦ ἃ αὐτῷ ξυνέξη ἀπὸ 
ταύτης τῆς ἀσκήσεως. ΤΠραροϑ ἙςΟἸ]οσυίιι5 
6556 ὕω ϑοογαίθ ροῃϊίυν ΟἹ πυρί 5 992 
Δη0 ᾧ, ΟΥ̓ δὰ Χοπορμοπίῖς ΗοἸ]θηΐοᾶ 1. 
ἅΐ, 3, Γ Σλλ 8. Ἰάρῃη [1 ΟΠαυγη 65, αἱ ἀ6 
Ρδυροτγίδίο 58 ἡπογίταγ, οὐ πὰ δγιίθα ἀἶνο5 
Γαϊφορί, ἴῃ Νοβίσί ϑιγιωροβίο ἵν. βεοί. 21. 

ἔ εὐδοκιμωπέραν σοιεῖν] ῬΙοΥα΄]ιι6 οτρηΐα 
ῬΙπάαγίοα οβυγηΐηα, ἰδ ΒΕ ΡΟΥΘ ΐ, ἴῃ 
ΘΟ] υϑηιοαϊ νἱοίουι5. σο] γα ἀἰ5. νουβδῃ 1, 
4ΌΟΓΏ ΠῚ ῬαΥΘ ἢ) ΡΥ ΦΘΟΙριιΆτη ἔδοϊε ]δτι5 νῖο- 
ἴοΥἿ5. συτη ραίγία σοπητηλ ηἰοαία οἵ Ροῦε οἷς 
γα ]οηἶθιι5 ΔΙΏ ΡΠ Π οαῖα, 
ὃ ὀκνοίη) Ψυπεῖπα ὀκνοῖ ἤδη, ΑἸάΪηα ὁκ- 

νοίη δὴ; Βτιοάδιιϑ ὀκνεῖ ἤδη οοη͵θοῖξ, φαοά 
(ἰλδίαδ!ο αϊαϊί, 

'. καταγιγνώσκεις] Φαπίϊηα καταμαν- 
θάνεις. 

ἱ σύνε.Ἴ ΕἸ Δα, ργ. σύνειμι, , σατὰ ϑίθρμδηο 
ἔαςϊτ Ἐ ΟβϑΆ 1011. 
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Καὶ μὴν» ἐφή, ὅγε ἀριθμεῖν δυνάρνενος οὐδὲν ἧ ἥτ- 
σὸν ἐν τῷ πλήθει ἢ ἢ μόνος ἀριθμεῖ, καὶ οἱ κατὰ βόνας ἄριστα 

δ κιθαρίξοντες οὗτοι καὶ ἐν σῷ πλήθει κρατιστεύουσιν. Αἰδὼ 
δὲ καὶ Φόξον, ἢ ἔφη, οὐχ, ὁρᾷς ἐμφυτά τε ἀνθρώποις ὄγτα; καὶ 
8 
πολλῷ μᾶλλον ἐν τοῖς 

παριστάμενοι : ᾧ 

Ῥόγχλοις ἢ ἐν ταῖς ἰδίαις ὁμιλίαις 

ὁ Καὶ σέ γε διδάξων, ἔφη: ὥρμήμιαι, ὅτι 
οὔτε τοὺς Φρονιμιωτάτους αἰδούμενος οὔτε τοὺς ἰσχυροτάτους 

φοβούμενος; ἐν τοῖς ἀφρονεστάτοις " καὶ ἀσθενεστάτοις 

63 αἰσχύνει. λέγειν. Πότερον “γὰρ σοὺς γναφεῖς αὐτῶν ῆ 

τοὺς σκυτεῖς ἢ τοὺς τέκτονας ἢ τοὺς χαλκεῖς ἢ σοὺς γεωρ- 

"" ἣ φοὺς ἐμυπόρους ἢ σοὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ μεταξαλλομένους, 

κα “ φροντίζοντας, ὅ 0 τι ἐλάττονος πριᾶ μενοι δόμος 

δόννεῃ, μάν.» ἐκ “γὰρ φούτων ἁπάντων 

1 Τί δὲ οἴει διαφέρειν ὃ ὃ σὺ ποιεῖς.» ἢ τῶν 
κητῶν ὀντὰ πρείττον τοὺς ἰδιώτας φοξεῖσθαι; 

ἴἀπο- 

"ἡ ἐκκλησία 

Κὰἀσ- 
ες εν γὰρ σοῖς 

πρωτεύουσιν ἐν τῇ πόλει (ὧν ἔ ἐγίοι καταφρονοῦσί σου) ῥωῳδίως 

διαλεγόμενος; καὶ τῶν τ ἐχιμελουμένων τοῦ τῇ πόλει διαλέ- 
γεσθαι πολὺ περιὼν; ἐν τοῖς μηδὲ πώποτε Φροντίσασι σῶν πο- 

ρω ΄“- [ἢ λ 

λέτίκων μηδὲ σου καταπεφρονηκόσιν ὀκνεῖς λέγειν, δεδιὼς μὴ 

ἃ πολλῷ] ϑίορμδαηϊ Ἐαϊεῖο οὲ ΕἸοσθπί. 
(θοῦ Α. ομηϊτειιπί. 

" ὄχλοις] Οὐποίοποβ γϑοΐθ ἱπέογργοία- 
(ὰὙ ΕΠ Θϑίϊ ; δὲ δἷο δϑῦ ἐνοχλεῖν δριιὰ 150- 
ογαΐθπι 'π Οτγαϊίοπο δά ῬΆΠΙΡΡατα Ῥ. 902. 
ρα. Βραιίβδηξ : σὸ ταῖς πανηγύρεσιν ἔνο-- 

χλεῖν καὶ πρὸς ἅπαντας λέγειν σοὺς συν- 

πρέχοντας ἐν αὐποῖς. ΟΌΪ 658 ΘΟΠΟΙΟΠ65 Πα- 
Βογθ, ῬΌΡ]ΠΪοΘ ἀἴσοσο, Ἐπδὲ ρίϊατα Ἰοοὶβ 
ῬΙαΐου 5 ἴἢ Οοτρῖα δθοῖ, 9, σαύτης τῆς 

σειθοῦς λέγω, σῆς ἐν ποῖς δικαστηρίοις καὶ ἐν 

σοῖς ἄλλοις δχιλοις» ὥσπερ καὶ ἄρτι ἔλεγον. 

αἀϊχογαῦ νθῖῸ δηΐθα 5, ἤ. ἀθ ϑαάθπ στ στὸ 
σείθειν οἷόν σε εἶναι τοῖς λόγοις καὶ ἐν δικασ- 

σηρίῳ δικαστὰς καὶ ἐν βουλευτηρίῳ βουλευ- 
τὰς, καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ ἐκκλησιωστὰς, καὶ ἐν 

ἄλλῳ ξυλλόγῳ σαντὶ, ὅστις ἄν πολιτικὸς 
ξύλλογος γίγνηται. 

ς Καὶ σέ γε -- ὥρμημαι, ὅτι οὔτε] Ομιϊ5- 

51 π| ἴῃ ΕΝ 44, Ῥυ. ὅτι φὐαίαϊε Οδβεα!ο δέ 
Βυγ]. 560, ὥρμημαι" εἶτά͵ συ οὔτε ἀαῖ 

Μοββίδῃιιϑ Τ. αἰ Ἰϑοῖῖο ἀὐραῖς οἸτπι ἴῃ. ἢ. 
ἃ. βουίρίιτα ταγθαΐαση ἔμἶθθο, ῬῬυίοτα 6- 
ἩΪΠ οαπὶ ἐἃ ΠΟΙ Ῥθη6 οοδιιπΐ, οἔἶδηη 5ὶ νϑυ- 
θᾶ καὶ σέ γε -- ὥρμημαι, (μασι δάμπς 

{ΠΡιιουῖβ, ᾳφυοὰ ἔδοῖς  εἰβκο Ἰητουργθία- 

ἴὰ5: “δόη δερίηηια ἰοΐ αἰἷν' 8οἰδϑὲ τιπιου - 
γὶολέ πὶ σοῦοη. (γάτα νο]αϊὲ νἱγ ἀοοέι5 
6556. ἔουται αηι υἱτὶ τηοάθϑεὶ βαδῖ δπάδ- 
οἷαπλ ἱπουθραηίῖβ, ααοά ϑοογαίοπι ἀθ τὸ 
1}}1 πιϑ]ῖιι5. αιιδτὴ 10] ποίᾳ ἀόοοσθ βιι5οο- 
ΡοΥϊδ. [586 ἴῃ ρυΐοστε Εαϊοπθ Καί σοι σέ 
γε 50 Ρβούατη; πὰπὸ Π] ΔΙ ΟΠΘ. θὰ ΠΟΙ 
Ορτι5 6558 νἱάθο, ιατανβ να] σάγθτη ἰθο- 
ΠοΠΘτα ΤΉ ΪΪ ν] ἀουὶ Ἰαπραονθ ἤθη αἰ οαν. 

ᾳ αἰσχύνει} Μυϊραζαπα αἰσχυνῇ εἰ δυη- 
{πὲ αἰσχυνεῖ ἴῃ ῬΥΦΟΘΘἢ5. ἴθιΡῈ5. τη δΥο 
7υβθῖ Βίθρμαμπιβ, ααοὰ ἴροὶ ΡῬγεθαηΐο 
ϑοΒ ϊΖῖο, σαδηααδτα μἷς αἰσχύνῃ ἀθαϊι. 

ο φροντίζονεας] Ἐϑι ΡΟ ρΡΗΓαβὶς ΟΠ 
καπήλων. Αα μεταβαλλόμενοι ᾿πί6]]σο τὰ 
ὠνια. 

ἢ ἀποδῶνται] Φυμπίῖηα οὐ σωλῶνται, χφιοά 
Βτοάδιιβ 'π ἄν πωλῶνται τημίδξ, 
8 αἰσχύνει ᾿ Ταπιίηα οἰίδτα ἢ. 1]. αἰσχυ- 

νεῖ, το] αιδς αἰσχυνῇ ἀδῃί. 
ἢ ἡ ἐκκλησία συνίσταται] Νατγταϊζόπομη 

δὰ ΑἸοϊδίαάδοτα πλΐαΐο πουιΐπθ εχ ἢ, ]. 
τγδαβίυ τι ΖΕ] απ Ν. Ἡ. 11,1. Ηιυς 
Ροσχιηεὶ Ἰοσὰβ ΟἸσοσοῦῖβ Τ βου. 5. 86. 
αν φιιάφιαηι δἰ ἐἴμι5. φικαὴὶ ψιιοβ δἰ σπος 
δίοιιέ ορεγαγίος ϑαγϑαγοδῳιιθ σογιέθηινιαξ, 605 
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καταγελασθῆς ; Τί δ᾽ ; ἔφη, οὐ δοκοῦσί σοι πολλάκις οἱ 8 
ἐν τῇ ἐπηληρύαῳ σῶν ὀρθῶς λεγόντων καταγελᾷν: "Καὶ 

γὰρ καὶ 5 οἱ ἕτεροι; ἐφη. διὸ καὶ )αυμάζω σου, εἰ ἐκείνους, 
ὅταν τοῦτο ποιῶσι, βῳδίως χειρούμενος, Ρ φούτοις μηδένα τρό- 
πον οἴει δυνήσεσθαι προσενεχθήναι. α“ὉὮ ἀγαθὲ, μῆ ἀγνόει 

σεαυτὸν; μηδὲ ἁμάρτανε, ἃ οἱ πλεῖστοι ἁρναρτάνουσιν. οἱ 
γὰρ πολλοὶ ὡρρυηκότες. ἐπὶ χὸ σκοπεῖν τὰ τῶν ἄλλων πράγ- 

μᾶτα, οὐ τρέπονται ἐπὶ τὸ ἑαυτοὺς ἐξετάζειν. μὴ οὖν ἀποῤ- 
ῥᾳθύμει τούτου, ἀλλὰ διατείνου μᾶλλον πρὸς τὸ σαυτῷ 

προσέχειν" καὶ μὴ ἀμέλει τῶν τῆς πόλεως, εἰ τι δυνατόν ὁ ἐσ- 
." διὰ σὲ βέλτιον ὁ ἔχειν. φούτων “γὰρ καλὼς ἐχόντων, οὐ 

μόνον 

σὺ οὐκ ἐλάχιστα ὠφελήση. 

ΟΑΡ, 

ἙΘΟΑΡΤΙΟΒΙΒ ΔΕΙΒΘΤΙΡΡΙ ΟΥΖΕΒΤΙΟΝΙΒΒ ΡῈ ΒΟΝῸ ΕΤ ῬΡῬΌΓΟΒΟ 

; ΒΕΒΡΟΝΘΕῚΤ ΒΟΟΒΑΤΕΒΝ. 

τ οἱ ὥλλοι πολῖται ἀλλὰ καὶ οἱ σοὶ φίλοι κοὶ αὐτὸς 

ΝΠΙ. 

᾿ ΄,ὕ ων" -“ Ὁ ον Χ 7 
Ἀριστίππου δὲ ἐπιχειρουντος ἐλέγχειν ΖῸν Σωκράτη. 

6556 αἰϊγιιϊα ριίαγε τἰγῖυδγϑοθ., Οοηΐτα 
Αὐιϑίοίοιος Ῥο τ ἰσογιτη 111. Ρ. 966. αα. 
ΨιοίοΟΙΙ : καθ᾽ ἵνα μὲν οὖν συμξαλλόμενος ὃσ- 
σισοῦν ἴσως χείρων, ἀλλ᾽ ἔσασιν ἡ πόλις ἐκ 

σολλῶν ὥσπερ ἑστίασις συμφόρητος, καλλίων 

μιᾶς καὶ ἁπλῆς" διὰ σοῦτο καὶ κρίνει ἄμεινον 

ὄχλος πολλὰ ἢ εἷς ὁστισοῦν. Οδ ΡΠΠ]οΚο- 
ῬὨΪ βοπίθηϊία ἴπ Ραϊποῖς δἀτηοάμτα Υο 05 
ψΘΥ8ἃ 6556 ν᾽ ἀθίιγ, 

: τί δὲ οἴει διαφέρειν Ουϊάπατη ἀϊβοτὶ- 

ΤΗΪῊ15 6556 δἰδίιιϊϑ ὃ 816 οϑῦ ᾿ηΐγα 111. χὶ. 
14. πολὺ διαφέρει σὰ αὐτὰ δῶρα σηνικαῦτα 

ἢ πρὶν ἐπιθυμῆσαι, διδόναι. Ζοιιηθ βουῖρβο- 
Ταὶ τί δέ; οἴει, αὐ 56 Π511 σοῃϑαϊοσοί, αἱ αἷΐ, 
Μδφουτ ἤδοῖς ὙΥ εἴσκο. 

Κ ἀσκητῶν] Οι συτηπδϑίοεο ΟΡΟΥΆΤα 
ἀοάογαπί δὲ δάμπυς ἄαπι. Τία δοὶ ἄσκησις 
111. χὶν. ὅ. εἱ ἰδιωτικῶς ἔχειν 650 ἴπ 11]. 
ΧΙ, 1. 

Ι ἐν γὰρ τοῖς] Τία ουτα ϑέορηδηο νυ]ρα- 
ἴυτα οὐ γὰρ ἐν ΘΟΟΥΥΟΧΙ ; ἀοἰπάο διαλεγομένου 
ἄαπεὶ Ἐἀά. ργ. 

τη ἐπιμελουμένων Ζυπέῖπα ἐπιμελομένων. 
40.886 ναγρίας ἴῃ Ουτῖ αἰ βοῖρ] πὰ Βδορ 551π|6 
ἃ ΠΠργῖ8 βουῖρεῖβ οὔδυίυν: ἀοίποορβ. σερὶ ὧν 

ΡΥ. 

ἢ Καὶ γὰρ καὶ] ΑἸέογατα καὶ οχ ' οβϑὶ-- 
8Π0 1. «αἀάϊαϊῦ Εοϑῦ. ἘΣΧθιήρ  υτὴ Ἐ]6- 
ἰοπῖθ ΤῸ Ι΄. Ρ. 104. καὶ γὰρ σὺ, αΌΪ 6556 
ἀοθεῦαὶ καὶ γὰρ καὶ σὺ ἀρροϑιι ὙΥ̓ εἶβκο. 
Αα βϑῃέθηεδμη δοβοϊνθηάδηι 1Π16111σ6 κα- 
τἀγελῶσι. 

Ο οἱ ἕτεροι] ΤιΘΟΠ0]. νον : ηὐριγιίν, αὖ 
ἐΠ1Π18 αἰϊ5 : ααοά ποῖπο ἔδο116 1πέθ!] χ ουϊξ, 
Τηι6]]Πἰροπάαμα εϑῦ ὃχ δηΐθοθαά. κατάγε- 
λῶσι; οὔ οἱ ἕπεροι ΟΡΡοπαπίμῃν ἢ. 1. τοῖς ἐν 
σῇ ἐκκλησίᾳ. ἩοτΩΙΠ65 116] Πσὶς Βοογαΐθϑ, 
αϊδυδοῦτα χαρτί ϊα νουβαθαΐα, ΒΟΥ ΠΟ Π68- 
486 σοηξοτοῦαῦ ΟΒαυτηϊ 65, θέϊατα σοὺς πρω- 
πεύοντας, 4105 ΙοηρΡῈ βιρογαθαΐῖ ἀϊοσοπάο. Η. 

Ρ τούτοις μηδένα] νυϊ!ρσαίματη «ούτοις δὲ 

μηδ. ὁχ Μοπβίαπο 1. πῃ γε πηυΐανὶ ΕΥΠ65- 
τ; οαυϊάοπι ἱπιΈ Θὰ Ῥαγ συ] πὶ οἰ Πὶ 
Ἐαϊίομθ Ῥανῖβ. οὐ Ψιπάου. ογηϊίογο τηᾶ- 
1μϊ, διυαἀοηίθ οἰΐαπὶ ΕὐΓπϑϑβίο. 

4 ὯὮ ἀγαθὲ] ῬαΥῖθΒ. 111. ὠγαθὲ ἀαί- 
Λα Βᾶης Ἰοσυπι γοϑροχῖβθθ ΟἹσοσοόποιη ἴῃ 
ἘΡ βίοια δὰ Θιυϊπθιπι ἔγαϊθα ἰ{|, 6. 
Οἰ5βαῖου 6586 γιοὶδ οὐ {ΠΠπ|ὰ γνῶθι, σεαυτὸν 
σοί! ρμμέαγα αὐ αγτοραγίϊαην πυϊγυιιογάαην 
βοἰιιγν, 6586. «ἰϊοίιιγην, υϑγῖιην οἰΐαην μὲ ϑογια 
γιοϑίνα τιυγίηνιϑ : Δη ποίαν ἘΣ ΠΟΒΙΙ. 
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ἂ Ὶ ͵ Ε] 7 Ῥ ' 

ὥσπερ αὐτὸς ὑπ᾽ ἐκείνου ὃ τὸ ὑαρότερον ἢ γῶν, ὦ. χὐ». βουλό- 

μονὰς τοὺς συνόντας ὠφελεῖν ὁ Σωβράτηρ, ἀπεκρίνωτο, οὐχ, 

ὥσπερ οἱ φυλαττόμενοι μῆ πη ὃ λόγος “ἐπαλλαχθῆ, ἀλλ᾽ 
ἃ «ε “Ἃ 4 ΓΑ ΄ Ν ΄ ε Ν 

ως μν ἜΨΨΝ ῬΑΜΜΗΝΝ κα Ἀλόῤενον γῷ δέοντα. Ο »» 

γὰρ αὐτὸν ἤρετο; εἰ, τι εἰδείη ἀγαθὸν, ἱ ἵγα, εἴ τι εἴποι τῶν 

τοιούτων, οἷον ἢ “ σιτίον, ἢ ποτὸν, ἤ χρήματα, ἢ ὑγίειαν, ἢ 
βώμην, ἢ τόλμαν, δεικνύη δὴ σοῦτο κακὸν ἐνίοτε ὄν. ὁ δὲ 
εἰδώς, ὁ ὅτι, μὴ" σι ἐνοχλῇ ἡμᾶς, δεόμεθα σοῦ παύσοντος. 
ἀπεκρίνατο, ἧπερ καὶ ποιεῖν κρᾶτιστον. δἾΑρα γὰρ, 
ἔφη, ἐρωτᾷς με, εἴ τι οἴδω πυρετοῦ ἀγαθόν: Οὐκ ἔγωγ᾽, 
ἐφη. ᾿Αλλὰ ὀφθαλμίας : Οὐδὲ τοῦτο. ᾿Αλλὰ λιμοῦ : 
Οὐδὲ λιμοῦ. ᾿Αλλὰ μην, ἔφη: εἶγ ἐρωτᾷς με; εἰ τι 
ἀγαθὸν οἶδα, ὃ μηδενὸς ἀγαθόν ἐστιν, οὔτ᾽ οἶδας ἔφη, οὔτε 
δέομαι. 

Πάλιν δὲ τοῦ ᾿Αριστίππου 

καλόν; Καὶ πολλὰ, ἔφη. 

ἀλλήλοις; Ὥς οἷόν τε μὲν 

3 "- 2 Ν Ε ᾽ 7 

ἌΟΘΕΝΡΙΡ ΔΗ ΡΩΝ, ε, τι εἰδείη 

"Δρ οὖν, ἔφη, πάντα ὅμοιο 

οὖν, ἔφη, ἀνομοιόταται ἐγιζ. 
»“Ψ “" ᾽ Ν -Ὡ- ἴω 

ΠΠὼς οὖν, εῷή. τὸ τω κώλῳ ἀνόμοιον καλὸν ὧν εἴῃ ; Ὅτι. 
Ὶ ἊΜ ΜΥ ΕΙ Χ -Ὁ- λὼ τὰς ὃ 7 3 θ 7 ΜΝ 

νη Δι, ἐφη) ἐστί μὲν τω κῶλῳ πρὸς ὀρομον ἀνθρωπῳ ἄλλος 

ΤΥ οἱ ἄλλοι πολῖται Ατεσαϊατα οχ ΑἸά. 
Ζυπί. Βέορῃ. οὐ ΜΚ. τονοοανῖὶ ΕΠ θϑβίῖ. 1)6- 
ἴπορρ5 ὠφεληθήσῃ Βαροὺ ψοββίαπιβ δ. 1. 

ἃ τὸ πρότερον) (οιηραῖα 11. 680. 1. 
Ὀ βουλόμενος ---- ὠφελεῖν] ἘΧΘΙΩρΙ 5 561- 

ΤΩἼΟΠ ΠῚ 5᾽ ΠΡΊ ΠΟΥ. ΟἸΤῚ Ὁτηϊοῖ5 46. ΓΘΡῸ5 
δά ἴρβὸθ Ῥουτποηίθιι5 ΠΑΡ οσατα βίο 
ΧΟΠΟΡΠΟΠ μος οἔ βθαιπθηί οαρὶΐο ἱπίρυ- 
ῬοΟηΪΌ ναυῖαβ ἀθῇ πἰεοπο ϑοογαῖὶ αιια8ὶ οχ- 
ἰογίαϑ ἃ 5ορῃβι15 ᾿πν] ἀ]οβὶβΊ ΟἸεθβο]- 
θὰ5 ΘηΐΪμη ΘΟΙῸΤῚ σαρίϊοβὶβ ἴα Τοϑροπαϊς 
Θοογδίθϑ, τ ΒΟΉ Ρ ΘΙ ΔΙ] ΟΟΥΓΏ ῬΥΦΘΒΘ ἢ ΠΤ 
Γαι οπθτα Βαθουοῖ, ΘΟυατα 16. ὉΠ1 τ] ρτο- 
βρίοοσοί, (αρὶίθ ἀθυλιπὶ ἀθοίτηο οἱ 586- 
αιρηῖίθιι5 δὰ Ὄχίοσασσα. ἀβᾷὰθ ᾿ἰΡγατα 
(οΥ ἘΠ πὰ Χ ΘπορΠο οοπεϊηϊιαῦ ΘΧΘΡΏρΡ]α 561- 
ΠΟ Πα Πὶ 5᾽ ΠΡ ]ΟΥΙ ΠῚ ΟΠ ΔΠΊΪοῖ5. οἱ α15- 
ΟΡ] 15. ν 6] οπ οἰνῖθιι5 1π ΔΙ] σΟΥ τ Ὀγξ0- 
βΒθῃ(Ἶα τα. τιβιιτη ΠΟΥ ατα, ΜΙοάμπι, αι 
ΡΙοϑρίοοσο αἰβοὶ ρα ]οσιιπι σοσητηο 8. ῥγεο- 
ΒΘ ΠΕ ΠῚ ΘΟΠα δῖ ϑοογαίθβ, ἀπτα δὰ δὰΡ- 
(ἰοβᾶβ Αὐἰβιὶρρὶ αιυδοδιϊαποι]αθ γτοϑροπᾶο- 
θαΐ, βρη! ῆἤοαπὶ γθυ]α νατῖα ᾿πιουργοίδτίοπο 
οὖ φοοπ]θοίαγῖβ νοχαίδ. 

ς ἐπαλλάχιθῇ]}" Ψαϊοκεπασίο ΠΟΘ 5 

γοΥΡιιΠι ἱπ (41 1θ115 υἱβιιπι οδὲ ; ἰρίξαυῦ βου δὶ 
τα], μή πη σπαραχϑῃ ὃ λόγος. αυδπὶ 
σομ]θοίαγαμη ἴπ ῬΘΒβΙ Π115. ΥἹΓῚ Θστοσὶϊ Πᾶ- 
Ρθθο. Εὐγπθϑίῖ νυ]σαίιιπι πίθου ρυθίδίυ - πὸ 
φιιϊά γεβροπάογος ο)ιιδηιοιϊ, φιοὰ Ῥγορίον 
αηιδισιϊέαίοην αἰϊψιιαγι, ἀδιογφιονὶ ἔτι αἰϊδ- 
παην αὖ ἐρδῖνιδ ἠιδηιίθ βογιίθηζϊαην ροδϑοΐ, 
απ ψιιο αὐἰυογδαγῖμ5 αδιὶ αὐ ἴρδιιην σαρὶ- 
πάν ᾿οδδοί., ΑΡροβιῖ ἴάφθπι νἱν ἀοοίιι5 
Ἰοοῦσα Ααί βίοι}! 5 Ῥοϊο. 1, 6, δ᾽ σοιεῖ 
σοὺς λόγους ἰπαλλάσξζειν, ΔΉ Ισιιο5. ἔδοϊί : 
οὐ Τουχριἀϊ5. ΗἸΡΡΟΙ]. 985. υνἱ ἐπαλλάς- 
σονσες λόγοι 511}1Π|6Υ αϊοδμίασ, ΟΠ Ζ 

ΒΟΥΙΌΙ τηδὶυῖῦ μή ποι ὁ λ. ἀπαλλαχόῃ ἴῃ- 
ἰογργθίαϊιβ  η6 δἱδὲ σαιιδα ογὶρὶαξιν δὲ 
αἰϊογδιίην 1. 6. δὰ αδἸΐυστη, ἐγαρϑζθγαίι". 
Ἑαυϊ οι ΕΠ Θϑ ἰδ Πδτη Τα ΟΠ ΘΠ ΒΘΟΊΙΘΤΘΥ, 
Ὠἶδὶ βθαιθητίαπα γι θογτ βθηΐθπεία το ὶ 
ΟΡ δβοιιγα Θυϊαπηπιιῃη τηϑηθγοί, 

ἃ ὡς ἂν σπεσεισμένοι)] Θποηΐατη Πἷος πο 
οοϑοῦ Ἰοοιβ ἀρ ἀθηηοηβίγαιϊί ομθ διξ Ρουβαα- 
5ἴοπρ, 564 ἀθ πιοᾶο θὸπο ἀοοθπάϊ, Εγπθϑεῖ 
ῬΡαΐαθαὶ ΧΟΠΟΡΒΟμίθ πὰ βου ρβῖθβθ ὡς ἄν 
πεσαιδευμένοι κάλλισσα. ΟἿἱ ΒΒ 2 το- 
Βροηῃάϊι, οοὸ 'ρϑο ϑοοϊαίθῃῃ θθπο ἀοςιιῖ55θ, 
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ἀνόμοιος: " χωλὸς πρὸς πάλην' ἔστι δὲ ἷ καὶ ἀσπὶς, καλῇ 

πρὸς τὸ προξδαλέσθαι; ὦ ὡς ἔνι ̓ ἀνομοιοτάτη σῷ ἀκοντίῳ; κωλῷ 

πρὸς τὸ σφόδρα τε καὶ “ταχὺ φέρεσθαι. Οὐδὲν διαφερόντως, 

ἔφη; ἀποκρίνῃ μμοι9 ἢ ὅτε δῈ ἠρώτησαν, εἴ τι ἀγαθὸν εἰδείης. 

Συ δ᾽ οἴει» ἐφη, ἄλλο μὲν ἀγαθὸν, ἄλλο δὲ καλὸν εἰναι 5 

οὐκ οἷσθ᾽ ὅτι πρὸς ταὐτὰ πᾶντα καλᾶ τε καὶ ἀγαθά 6 ἐστι: 

πρῶτον μὲν γὰρ ῆ ἀρετὴ οὐ πρὸς ἄλλα μὲν ἀγαθὸν, πρὸς 

ἄλλα δὲ καλόν ἐστιν" ἐπείτω οἱ ἄνθρωποι "τὸ αὐτό τε καὶ 
πρὸς τὰ αὐτὰ καλοὶ καὠγαθοὶ λέγονται" πρὸς σὰ αὐτὰ δὲ 

καὶ τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων καλά τε καγαθὰ φαίνεται" 
πρὺς ταὐτὰ δὲ καὶ τἄλλα πάντα, οἷς ἄνθρωποι χρώνται, 

καλά τε καὶ ἀγαθὰ νομίζεται, πρὸς ὥπερ ἂν ἢ εὔχρηστα ῆ. 

Δρ' οὖν; ἔφη, καὶ κόφινος ποπροφόρος καλόν ἐστιν ; Νὴ ΔΙ, 
ἔφη» καὶ χρυσῆ γε ἀσπὶς αἰσχρὸν, ἐὰν , πρὸς τὰ ἑαυτῶν ἔργα 

ὃ μὲν κωλῶς πεποιημένος ή: ἥ δὲ κοωκώς. Λέγεις σὺ, ἐφη; 

κωλᾶ τε καὶ αἰσχρὰ τὰ αὐτὰ εἶναι; Καὶ νὴ Δία, ἔγωγ᾽. 

ἔφη, ἀγαθά τε μοὶ κοκᾶ" πολλάκις γὰρ. σό γε “λιμοῦ 

ἀγαθὸν πυρετοῦ κακόν ἔστιν, καὶ τὸ πυρετοῦ ἀγαθὸν λιμοῦ 

κακόν ἔστι" πολλάκις δὲ τὸ 

ᾳυοά δα νογᾶτα Ροβδϑί οι θῖγι υἹίϑα τη σῖϑ- 
γάτα ϑρθοίαγοίῖ, πθο βρίποβὶβ πθυθίιυ Θ0Π.- 

οογίδεοπῖθυ5, τηοσθ ϑορῃϊδίαγατη, 6118 
διά! ογο8. ῬΥΪα5 αὖ σοηβίογθηίαγ, σορογθηΐ, 
υδῖη δ 55 πε γοπίασ. Ὑν οἶθκα σεσεισ- 
μένοι τοΐογέ ποη 84 βοΐοβ βοοαί.5 ἔἈγα Πα γῸ5 
5Εα δᾶ οἵῆπθβ 6ο5, 41 ϑοογαίί5 ἀοοίχίπα 
αἱ γο πὲ; σὰ δέοντα Ἰηίογργοίαϊαῦ ΠῸΠ 
οἴῆοία, 5604 φμο ἴπ χμαψιιθ γ8 γαοίο οριιξ 
δἵἐ: ηϊοϊιε ηυῖέ ον δοἠι βαγυϊροϊέ 6586), (ἰδῪ 
5εἴπιοτι 8βαΐξ δεμαιμρίοη, εὐ, δογηάογη, 80, 
εἰα85 (ἰογΊ θη 565) δΥ 86ῖγια ηνδίγυμγ ον ατὸ- 
γιϊηυπιί, φοὺυγὶρ υδγγαϊιγοτν κάτ. ΜΠΗΙ 
Ἰοσιι5 πῖο οὈϑΟΌΓΙΙΒ ΘΕ ]τα τη θϑῖ : Ππθο 4] 
5'πί, αἱ πεπεισμένοι ἀϊοιπίαγ, ᾿πί6]]ΠρῸ, 
ηἶδὶ φυοά ἔλο11]6 νἱάθο δὰ ϑοογαί5 ἀἸβοῖριι- 
ἰοϑ σϑίοιυὶ ἀθθοσο αυοα ἰαπηθη 5ἴπο δᾶ- 
ἀϊίο ργοποιηΐηρ, ροϑί οἱ φυλαττόμενοι, οἴ 
συτ ἀὐίσαϊι9. σἷζ οπΐϑϑιιθ, ΠΟΥΪ σοϊητηοάο 
Ῥόθ86 πο υἱάρέισ. Νφο 1π ΘΧΘΠΏΡΙΟ 80Γ- 
τηοἷθ νἱάθο, ας ϑοογαίθ9 δα φὰ δέοντα 
το ίοσγι γοϊουῖτ, 

6 σιτίον] Εὺχ (ὐπβίαὶ, σῖτον τθοορῖξ Ζουπο, 
Ραυΐο αηῖοα ἘΠ 4, ργ, εἴδει ἀδηΐ, οἱ ἀοίη- 
ΟΌΡ5 δεικνοίη, Ῥατῖ5, {11. δεικνύοι. 

μὲν πρὸς δρόμον καλὸν, πρὸς 

ἢ ἥπερ) ψοιθογατα Ῥαιϊο ΟὈΒΟΌΥΪΟΥΠΤ, 
ὃ δὲ εἰδὼς ---- κράτιστον ΒΘΏΒΙΙΒ, πΐ [Α11οΥ6, μϊς 
εϑῦ: ϑδοογαΐθβ 670, φιυὶ μαι ἱρηπογαδαΐ, τὰ 
ΟἸνγυΐγο 6556 Παδεγίψιια δογιιτα,. φμοὰ α 
ποδὶ ργοριίδοέ ηιοϊοδίϊαηι, υεἴμέ ξαηιθηι, 
διέϊηι, ηιογδιύην, υἵην, οἴο. τϑϑροτιάοϑαΐ τέα, 
μέ ἴηι, υἱέα φινοίϊάϊαγια ἤαοίιν 6556ὲ ορέϊηνεην 
ἢ, 6. πορὶ γϑϑρογιοδαξ εἴρυρίϊοϊέον αἰϊχιωϊά 
6886. δογυηιγ 864 ον ταϑροοίιν αὐ γϑηνι 
φιαΐαην αὐογέοηάαην. .Β, 

5 Αρα γὰρ] Μαῖρο ϑ'ἴθρ!!. γε ῬΙῸ γὰρ 
οἴου, 

Ὦ καλὸς πρὸς πάλη»] Τία οχ δοβϑβίαμο 
Ἧι νυ]σαΐαπα καὶ ἄλλος “«ρὸς σ΄ἄλην ΘΟΥΥΟΧΙΣ 

Ἐχπηοβ. 10τ1ὶ Μαίίοαμϊ οὐ ΕἸογοπὶ ᾿ 
Παδθηΐ ἄνθρωποι πάντως ἀνόμοιοι" ἄλλος γὼρ 

πρὸς δρόμον, ἕ ἐσερος πρὸς πάλην. 

1 καὶ ἀσσὶ:)] Τία ἘἸογοπί, (. Ψι]σο 
ἀφοϑί οορυ]ὰ., 

Κ σὸ αὐτό «ε] Τπέ6]]Πρὸ κασά. 
Ἰ εὔχρηστα) ΔΙάϊπα, «[ἀπέϊπα 11. εὔχρη- 

στὸν ἀαηί. (Οδίθευσα οὐτὴ ἢ. 1]. σοτηρᾶ- 
ταμπι5. 5᾽ τη ]]ἔἴτηιι5 Ῥ]αίοηΐβ ἴῃ ἩΠ!Πρρία Ρ. 
935, Χο]. 11. τοοίο αδἀιιοποηΐο ὙΥ οἰβκίο. 

τῇ λιμοῦ ἀγαθὸν --τ πυρετοῦ κακὸν) [ῖπ 

ζι 



ΤΥ Φο σΌΙἼ ΒΝ. νυ Ύ..ουτ "δ ΣΝ ΟΝ ἈΙΦΕρΠ " ψἔρρρΠτ- 

140 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΜΕΜΟΒΑΒΙῚΌΜ 

πάλην αἰσχρόν" σὸ δὲ πρὸς πάλην καλὸν, πρὸς δρόμον αἱσ- 

χεόν. πάντα. γὰρ ἀγαθὰ μὲν. καὶ καλά ἐστι» πρὸς ἃ ἂν εὖ 

ἔχης κακὼ δὲ καὶ αἰσχρὰ, πρὸς ἃ ἂν κακῶς. 

Καὶ οἰκίας δὲ λέγων τὰς αὐτὰς καλάς σε εἶναι καὶ 

χρησίμους, παιδεύειν ἔ εἰοι γ᾽ ἐδόκει; οἵας χρὴ οἰκοδομεῖσθαι. 

ἐπεσκύπει δὲ ὧδε" ἾΑρά γε τὸν μέλλοντα οἰκίαν, οἵαν 
χρὴ» ἔχειν φοῦτο δεῖ μηχανᾶσθαι; ὁ ὅπως ἡδίστη τε ἐνδιωιτῶσ- 

θα, καὶ χρησιμωτάτη ἔσται ; 

9 Οὐκοῦν ἡδὺ μὲν “γέρους ψυχεινὴν ἔχειν, ἡδὺ δὲ χειμῶνος 

Τούτου δὲ ὁμολογουμένου, 

ἀλεεινῆν : Ἔπειδὴ δὲ καὶ τοῦτο ᾿ συμφαῖεν, Οὐκοῦν ἐν 
ταῖς πρὸς μεσημξρίαν βουνόν οἰκίαις τοῦ μὲν χειμῶνος 
᾽ κέψφον εἰς τὰς "παστάδας “ “ ὑπολάμπει, σοῦ δὲ ϑέρους 

ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν στεγῶν πορευόμενος σκιὰν παρέχει. 
οὐκοῦν εἴ γε καλῶς ἔχει ταῦτα οὕτω γίγνεσθαι, οἰκοδομεῖν 
δεῖ ὑψηλότερα μὸν τὰ πρὸς μεσημξρίαν, ἱ ἵνα ὃ χειμυερινὸς 
ἥλιος μὴ ἀποκλείηται" χθαμαλώτερα δὲ τὰ πες ἄρκτον, 

{6 ]]Πρὶ οἰρατι ραΐθί, τι} σοῦ πυρετοῦ ἀγαθὸν 
1πραϊδτη. 

ἃ συμφαῖεν Θυοά οαϊῖο Ῥαγίϑβ. Βαθοί, 
ταοπρηΐθ ϑοῃ ἰζίο, συμφαίη, οοπἤθοϊς ΥἹῦ 
ἀοοία5, ΝΑρ6]. Ῥτοξβββου οἱ πὰ ΑἸεογῆπιι5. 
Ἐταδίχα, ἰηααϊὶ ΟΜ 2, 5' αχαϊὰ νἱάθο. 
Ῥοίοϑε οηΐπὶ συμῷφαῖεν Βος βἰσ:Ϊβοαγο : 
»Ῥοδέψιατυν ὑεγ0 οἰΐαην 46 ἤαο γὰ ἵηίεν' 608 
οοπυθηογαί. ΜΠῊΙ σοπέγα Ἰθοίο Ῥαγίβίπα 
Ρἰδςοί, αυοὰ ἴῃ ἰοίο Βος σαρῖτα ἀἰδβραζαίῖο 
ἴϊα ᾿πϑεϊθαία οϑί, αὖ ἀπὸ Δ] ]ατιῖ5 ἔαγα ]]ἸαΥῖ- 
πὰ Θοογαῖὶ τοβροπάθαΐ. 

Ρ παστάδας- Μυϊσαίιτη οχ ἢ, 1. Ἰαᾶα- 
υἷε ῬΟ]υχ Οποπιδοιϊοὶ νἱϊ. 199, Βιοθαοῦς 
σομίτα οχ ἢ. 1]. σαραστάδας ΘΧΟοΙΡΒΙΐ, 
αμποά νοοαθ] πὶ Ρτοεγθθαὶ Εποϑίϊ, Ρῇ 
πἰδπὶ βοάθι Νοβίθυ ἴπ Ἡϊογοπο ΧΙ, 9. 
115}}5 511, ΑἹ ἴῃ 1Π0 Ἰοοο παραστάδας Οὐπὰ 
ἔουβ οὐ ἰρπρ 15 ἱπίρυ οὐπατηθηΐα τ Ὁ Ϊ5 
ΠΟΙ ΠΔΉ ΟΣ : δὲ ἰατηθη ΕΣ Ποϑεϊ οἐΐατη 10] 
σασφάδες τοδιϊταϊιτη τηδ]οραί. ϑθὰ ἀθ 
τοῖο ἢ. 1. οἱ ἀθ ἀογτπούστα ΟἸοάσιτα ἔο - 
τὴᾶ Ῥαγεϊατησιιθ ϑἰ Πρ] ἀυατα ἀθβουρίίοπο, 
αιοαὰ ΟΧ νθίθυα τα ΒΟΥ Ρίοσ τα ΠΠ|Ρυ5. ΤῸ ΠῚ 
ΟὈΒΟΌΓΑΠῚ ἀ556 611} ροίαϊ, ἴῃ ΕἸΡΙπχοιτο αἰχὶ, 

ο ὑπολάμπει ---- παρέχει] [ἢ βθηΐθηίία 
Βγροιμοιῖοα, υΐ τὴν κ ὙΝ οἰβκίῖο, 5ὶ σασα 
60 ὑσολάμποι ---α παρίχοι ΒΟΓΙΡΞΟΥ5, δὺΐ 

ὑπολάμψει --τ σαρέξει Ῥαγιηι αι ΠΪΒ}] Ἰὰ- 

10 ἃ γα, οἱ ψυχροὶ μῆ ἐμπίπτωσιν ὥνμην. Ὡς δὲ “ συνελόντι 

οἴαῖι5 ἔ16 115. ΘΘΟΊΘΠ5 ἡμῶν αὐφῶν ὟΥ εἶ5 Κα 
δα ἀοτηΐποβ εαϊαπι γὙρίοσοθαῖ, ἴῃ σαστάσι 
ΤΠ] ΘΌγα οοποίανία 8ἰΐα βἰδίθηβ. ΜΠΗΪ 
ἡ κῶν ϑβαβρροίατα ἀ6 νἱεῖο δϑίς 

ἃ ἵνα οἱ ψυχροὶ] ϑιίοθαειβ Ρ- 191. Βοος 
οταϊπθ ἢ. 1. δχοθύρϑι : ἵνα “μὴ οἱ Ψυχροὶ 
παρεμπίπσωσιν. Τάοπι βθοίΐΐοπθ βοαιθηςῖ 
ἀσφαλέστερα ἀδβαϊ, 

6. συνελόντι εἰπεῖν) ΑἸΙψαοι γοῦθαβ δπΐθ 
Βδῆπς βθοϊϊοηθη οχοϊἴθθθ 5ιϑρ᾽οαΐι5. δϑὲ 
ὙΥ εἰδίκο, φυοὰ ἵπ Πὰς Ὀγονΐ τοῖα ἀγριι-᾿ 
ΤΆΘΗΙ χοροί ἴοηθ νοῦθα ὅσο, τὰ ὄντα ἀσ- 
φαλέσφατα τιθοῖτο πΟμ ΒΑΡοδηΐς ἴπ αηΐθοο- 
ἀοπίο ἐγδοίδεοπθ (010 τϑβογαπίαγ, 

ἔ σοικιλία, ῬΙαῖο ἴῃ ΗΙρρία ΤΠ ΔΊΟΥ ἢ. 
41. 5᾽τα του ποικίλματα καὶ ξωγραφήματα 
καὶ πλάσματα ζαηρίε, εῖβκο σοικιλίας 

τροίουϊαση δὰ Ρἱοῖος. ογοβ, δοδηΐῃος νοὶ 
βγη ]α ΟΥ̓Παμ θα ἱπιο ]]Πρῖς ; ΘρῸ σοπέγα 
ΟΡτ5 Ἰατοβεπαμη, Ἰδου παγίδα δὲ βἰ Πλ 18. ἁτεϊ- 
ἤρα ἱπέθυργθίου. 

8 ἐμφανεστάτη) ϑίοθεοιι5 ἀσφαλεστάτη 
ΔΙΙΘΠ ΠῚ αὖ ἢ. 1. Βαθοέ, 5θα ἰάθη ἀθίποορβ 
ἰδόντας ἀραϊε ῥσγο γυϊρσαίο δπΐθ Ζοιιπίιπι 
εἰδότας. ΟΝἹ Πεἶθκο σοὺς ϑεοὺς δα ἀϊ νο]υϊέ. 
ἐμῷ. οϑῦ ἰοοὰβ τηδχίπηθ σοηϑρίοσιιιβ δὲ οχ- 
οοἶϑαβ. 

ἢ ἀστιξιστάτη] Εχ Ψυπίίπο ἀφιμεστά- 
τῆς Οαϑία!ἶο ἀσιμεστάφη ἴδοϊς; ΑἸάϊπα 
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᾽ »- Γ ,ὔ 4 “ὁ ὦ “ι ε 7ὔ 

εἰπεῖν, ὅποι πάσας ὥρας αὐτὸς τε ὧν ἥδιστω κωταφεύγοι 
Χ ΎΡ, 3 ΄ “ “ 4“ Ἄν «ἈΝ 

καὶ τὰ ὄντα ἀσφαλέστατα τιθοῖτο, αὕτη ἂν εἰκότως ἡδίστη 
ὔ “ ἡ Ν 

τε καὶ καλλίστη οἰκησις εἰῆ. γραφαὶ δὲ καὶ ἴ ποικιλίαι 
7 “Ὁ ’ »“᾿ 

πλείονας εὐφροσύνας ἀποστεροῦσιν ἢ παρέχουσι. Ναοῖς γε 
2, τῷ" Ἀ Ν “ω ζΖ ! 2 Ά 4“ 

μὴν και βωμοῖς χωρῶν ἐφὴ εἰνῶι πρεπωδεστάἄτην, ἥτις 
σ, ,ὔ “ Ὧ. ᾽ὔ Ε «Ἄλ Ν ἈΝ ἂν Ὡδυς 

ἐμφανεστἄτη οὖσα " ἀστιξεστἄτη εἴη“ ἡδὺ μεν γὰρ ἰδόν-- 
Ζ ς ς ων 

τας προσεύξασθαι; ἡδὺ δὲ κ ἁγνῶς ἐγοντας προσιέναι. 

ΓΑΡΟΙΣ, 

ΒΕΝΤΕΝΤΙΖΕ ΒΟΟΒΑΤῚΒ ΨΑΠΙΖ» ὈῈ ΒΟΒΤΙΤΌΘΙΝΕ, ΕΒ ΒΑΡΙΕΝΤΊΤΑ, 
θῈ ΤΕΜΡΕΒΑΝΤΊΑ, ΑΤΠΙΒΟΌῈ ὙΓΕΈΌΤΙΒΌΒ ΕἸ ΒΕΒΌΒ. 

ι Πάλιν δὲ ἐρωτώμενος, Ἧ ἡ ἀνδρία πότερον εἰη διδακτὸν 

ἥ φυσικόν ; οἴμναι μὲν, ἔφη, ὥσπερ σῶμνω σώματος ἰσχυρότε- 
ρὸν πρὸς πφοὺς πόνους φύεται, οὕτω καὶ ψυχὴν Ψυχῆς 

ἐῤῥωμενεστέραν πρὸς τὼ δεινὰ φύσει γίγνεσθαι. “ ὁρῶ γὰρ.ἐν 

ἀστοιθεστάτη, ΕἸογοηΐ. Α. ἀκριξεσσάση Πα- 
Ῥοϑὲ; νϑύμπι ἀδηΐ ϑίορθιθ, ϑίθρῃ. ν᾽ αἴϊο. 
Ι. ΕἸοτγεπί. Β. Ε. . 

1 ἰδόντας πρ.] Ῥτγϑῖοσγθαηΐοθ, 4] δάογαγα 
νο]]θηΐ, υὖ Τοϑρίοθγθ ροβϑιπῦ [ΘΠ 0]4 οὖ διᾶϑ, 
δ 'η σοηϑρθοία ςα]ιιαί! Ο65 ἔδοοΥο, 1π|6]]Πρ 0 
αὐτὰ 1. Μ. Ἑαρτο 5.12, σοτηραγαΐο ἰοοο 
ΨιανΙ 1. 7. φαϊδιι5 βαογὶδ, φιιογιν ἀθο- 
γι, πιαχίηγα ἴγι ἐμξοία οἰυϊέας υἱαθίι}" 6586, 
δὲ “ουὶ εἰ “ωποπῖὶ εἰ Μίπογυσ, ἴπ σοἰοὶβ5γιο 
ἴοσο, εὐτυὰδ πικτΐμην ηιαχίηνα ραν 5 σοπϑρῖ- 
οἱάψιν, αγῷ αἰϊδένιδιιαπέιν. αἰζογοαιο ἵν. 5. 
αἰ φμαην ρίμγίηνα ραν 5 ηιοηγῖιην 6 ἐθηυρἰϊ8 
ἀδογινην σογιϑρίοαίμγ .-τετϑὶηυϊ{ι.67᾽ 8ὲ οἱγοιυην 
υἱα8 ριυιίϊοας Θδγιγιέ «οὐϊβοία ἀθογιιηι, Ἰέα 
οοηιδἐϊέιιαγείμγ,, αὐξὶ ργαίεγοιγυί65 μοδϑῖτι γ6- 
ϑρῖ0676 οἰ ἴγι σογιϑροοίτν βαἰιυξαξίοτι 5 ἔμ οΕΥ6. 
Τία Ἐϊατίρί ἀοθιι5 Εἴθοςϊος ῬΏση. 1980. Παλ- 
λάδος χουσασπίδος βλέψας πρὸς οἶκον ηὔξατο. 

Κα ἁγνῶς ---- προσιέναι! (ὐαδῖ6 οἵ 5ἴη6 Ρ}}- 
γΘΓΘ, τ Π66 ἴρ81 ρυϊνογο ἀβρθυραῃίιγ, Π6Ο 
Ρϑάϊθα9 οχοϊίοηέ ρα ]νούθα, ἀπά ἀθο- 
ΤΌΤΩ τη] δογα τηδοῦ] θη, ᾿πιουργοίαίι5 
Ζοιποθ, 4αθιη βοηϊμϊίιγ ὙΥ οἰβκθ ; σοηίγα 
ΤΟ Υροίίι5 ΘΟΒ ΕΖ: ϑμαυθ ὑθγῸ οἴϊαηι 
(ἴρ8α ἐοτηρ!α δἀϊξυγ5) οἷο αὐὐϊγα ρο886. «μὲ 
αὖ οπιτγιὶ ἰαῦα ατιὲ ρἱασμῖο ρωτὶ αοοσάαηϊ : 
ηυοά ἤαοῖ]ο σοπίγδηϊ ροβοῖς ἴῃ τπαρπα υἷσο 
Ἑοἰο τ αίο, Οφίογωτη Βυϊίδηηι5 ἘΠ ἀυναγἀ5 

γοῖρα Ροβίγοτμηα [175 σαρΙ (5. 1π46 ἃ γρα- 
φαὶ δὲ νου ϑρυσία δὲ οατὰ ρυφοθαρηί- 
Ὀὺ5 5θῆϑιι ΠΟῚ ὨΘΟΘΘΘΑΙΟ σΟπ]πηοία οἱ 
σοπποχα ἀρ] θηάᾳ σθηβιῖῦ οὐ 5θο] 510. Νοο 
ΘΡῸ, 51 δρθϑβθπί, ἀθϑι ἀθυαγθ πὶ: πῆς ]0- 
οὕτα βαστη ἔδοῖ]ο ἐπϑ ιμπίτι7, δ᾽ τθυηϊ Πουῖϑ 
πρεπωδεστάτην 6550, 410 {116 οὰπὶ ΡΆ]οΥΟ 
σοηἠαπούατη Παρθδί. 

1. Πάλιν δὲ ἐρωτώμενος] Ῥοβδί ΘΧΘΙΏρΪἃ 
5] ΠΟ ]ΪΟΓΕΤΩ ΒΘΙΤΠ ΟΠ. ΟἸΠ ΔΙΉ]οἷ5 46 το- 
Ρὰ9 δὰ ἴρβοβ ρους πϑηθθ5 ΠΑΡ ΤΟΥΤῚ 
ΧΟΠΟρΡΒΟΙ οαρὶέθ δπίθοθάθηΐθ ἀθ]αρβιβ δᾶ 
βίηριϊαβ ϑοουαί5 σθϑροηβίοπθ οἵ ἀθῆηϊ- 
τοη65 ΘΧροῃθηάδϑ 6115 σΟΏ 5111 σαιιβα πὶ οἵ 
οὐ  ἢἶ5, ααθτη βθααϊδαγ, σαιῖ]οποπὶ ΘΧρΟΙΪ 
γοΥΪς, βουλόμενος ποὺς συνόντας ὠφελεῖν-ια 

πρώττοιεν «σὰ δέοντα. Δὰ Βοος ἰάοτηῃ οοῃϑι- 
Ἰατα γϑίογθη ἀπ γὴ δῦ δίϊατη Πιι7ι15 σα Ρ 15 ἀΥ- 
δυτηρηίαυτη, απο ΤΟΕροπδίομοϑ οὐ ἀοῇηϊ- 
11Ἰ0η65 ναυῖαϑ σοῃεϊηθί, νοὶ οἱάθτα Αὐὶϑιρ- 
ΡΟ, νοὶ 4}11 βορῃϊβίθε ϑοογαΐθῃηχ φαςβϑίϊμη.- 
οὐ]α5 νθχδηεὶ γορσοϑίαϑ. 

Γῇ ἡ ἀνδρίω πότερον] ΕΔ, ΡΥ. οχοθρία 
(δϑία]. εἰ ἡ ἀνδρεία Βαθοπέ ; αιιοά 1πάϊοῖο 
οϑί οἹΐπη βου ρίύμιχτη {956 1η 4115 10 γ15 εἰ ἡ 
ἀνδρία εἴη διδακτόν. ΘΟ οι εἴη Οὐ 5ἰ0, Ρ. 94. 

ἢ σοὺς πόνου: ϑίοβθεθις ΟἸλΐ550 ὐίίοι]ο 
ἀοίηοορϑ εἰς σὰ δεινὰ μαροί. 

Ὁ ὁρῶ γὰρ] ϑίοθτι5 ὁρῶ δὲ αθοῖ; ἀοΐπ- 
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Τοῖς αὐτοῖς γόριοις σε παὶ εθεσι τρεφομένους, πολὺ διαφέρον- 

φῶς ἀλλήλων τόλμη. "Νομίζω μέντοι πᾶσαν φύσιν μα- 

θήσει καὶ μελέτῃ πρὸς ἀνδρίαν αὔξεσθαι. δῆλον μὲν γὰρ, ὅτι 
Σκύθαι καὶ Θρῷκες οὐκ ἂν τολμήσειαν ἀσπίδας καὶ Ἀ εν 

λαβόντες Λακεδαιμονίοις ραν ον φανερὸν δὲ, “ ὅτι 

καὶ Λακεδαιμόνιοι ἃ οὔτ᾽ ἂν Θρᾳξὶν “ ἐν πέλταις καὶ ἀκον- 

φίοις, οὔτε Σκύθαις ἐν τόξοις ἐθέλοιεν ὧν διαγωνίζεσθαι. 

Ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πάντων ὁμιοίως καὶ φύσει 
διαφέροντας ἀλλήλων σοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἐπιμιελείῳ πολὺ 

ἱπιδιδόντας. ἐ ἐγ δὲ τούτων δῆλόν ἐστιν» ὅτι ' πάντας χρὴ καὶ 

τοὺς εὐφυεστέρους καὶ τοὺς ἀμδλυτέρους τὴν φύσιν, ἐν οἷς 

ἂν ἀξιόλογοι βούλωνται γενέσθαι; ταῦτα καὶ μανθάνειν καὶ 

μελετᾷν. Σοφίαν ὃς χαὶ σωφροσύνην οὐ διώριζεν, ἀλλὰ 

8 τὸν τὰ μὲν καλᾶ σε καὶ ἀγαθὰ γιγνώσκοντα χρῆσθαι 

αὐτοῖς, καὶ σὸν τὰ αἰσχρὰ εἰδότα εὐλαδεῖσθαι, σοφόν σε καὶ 

σώφρονα ἔκρινε. Προσερωτώμιενος δὲ, εἰ τοὺς ἐπισταμένους 

μὲν, ἃ δεῖ πρᾶττειν» ποιοῦντας δὲ τἀναντία, σοφούς σε καὶ 

ΟΘΡ5 1461 Οοἴμτ ϑέθρῃ. σόλρῃ ἀραϊέ, σόλρην 
Ἐ 44. ρυ. 

ἃ Νομίζω] ϑιοθθὺβ μανθάνω Ἠαθοί, 
1)6. βϑηϊθηςία σοιηραγα βιργὰ 11. νυἱ. 59. 

Ὁ διαμάχεσθαι, Τὰ πεῖπα 5 Πρ ΙοΧ πξ α 
θαι ἄράϊι. 

ο ὅσι καὶ] Ψαπεῖπα οὑπὶ Βίοῦεθοο 6ο- 
ῬΌ]ΔΠ καὶ ΟἸηϊδ1. 

ὰ οὔτ᾽ ἄν] ἩϊπαοΡαγΡῚΣ σομ]Θοξιγ Πὰ 
οὔσ᾽ αὖ 5οΥθθητῖ5. Ῥγόθαν ΟΠ ΕΖ ; ταὶ 
νΟΥῸ αὖ ἴϊὰ ὨΪΠῚ15 ΟΡ 80 ᾿πίτῖο γϑπιοξιΠη, 

οὗ Ργορίου απίθοθάθηβ καὶ ροβί ὅτι ᾿πι}}6 
ν᾽ ἀθίατγ, 

α ἐν σέλταις] ϑίοθδθιι5 Θρᾳξὶ αέλταις-- 
Σκύθαις τόξοις Ὠαθοὲ οὐ ὧν ροβὺ ἐθέλοιεν 
ΟΠ ἐς, 

ἔ πάντας χρὴ] ϑίοθειβ πάντα χρὴ 
ΒΑθοί. 

5. τὸν τὰ μὲν --α καὶ σὸν σὰ) Ηδθο οβὶ 
Ἰθοῖῖο ΑἸὰ, Βοβϑβαῦ. ϑίθρῃ. Ετη. ἴῃ απὰ 
τοάιπι5 ᾿πΠ ηϊίιι5 χρῆσθαι οὗ ΔΙΈΟΥ εὐλαξεῖσ- 
ὅαι αὖ ᾿πιο]]θοίο ὥσσε Ῥοηάογο Ῥυζδίυγ. 
Ψαμπαπαπι σὸ γθοθρῖς ΤωΘοπο]. οἱ ΥΥ 615, ουϊ 
αὐ Βοαιθηϊα τοϑροηάογοηξ, Τυθοποίανῖιις 
σῶφρον ῬΙῸ σώφρονα, ϑέθρῃδπιιβ σόφοῦ τε 
καὶ σῶφρονος ἰορὶ τηλ]οραῖ. ϑίθρ μα πα τα 56- 
4υ τ δομ αι χίαπα Ἐπ ϊο. Μδβου]παχα 
τὸν Ἰυγηρβίι5 ἴα ἀρέθποθαΐῦ τι ἀϊοογοῖ 80- 
ογαίοιη πο ααϊὰ 510 βαριοηία, ϑοὰ αυὶ 

βαρ θηΐθς ἀϊσοπμαϊ εἰπέ; ἄοοθσθ γψό]υΐἶββο, 
Ἐανναγάβ νοῦρθα χρῆσθαι αὐτοῖς καὶ εὐλα- 
δεῖσθαι ϑυθροοίᾳ Παρυϊέ, φαοπίατα ἀ6 βοϊθῃ- 
(ἰα Ὠΐς ΒΘΥΠΊΟ ἰδηΐαγη 5ἷζ, ΠῸΠ ἀδ δείιι. 
Μρηϊῦ ρεϊαπγ δἰ χιδάο ταϊηϊ ἴπ τηθηίοιη 
σΟΠοϊπηΐὰ8 ἔοτία σὰ αἰσχρὰ καὶ κακὰ 
Τυποία Ορροῃὶ σοῖς καλοῖς καὶ ἀγαθοῖς. 
Νυπο ἴῃ γυ]ραία, ΤΩΪΠΙ αἰβρ] σοὶ ῥγε θυ 
ΟΠ βϑιιμι εἶναι, 5ὶ ἔκρινεν ἡμαϊοαδαι ἰπίοτγ- 
Ῥτοίοσίβ, νυ θα τα Βοτηϊπατα χρῆσθαι καὶ 
εὐλαξεῖσθαι, ἴρδο 1110 ὥστε, φιοα ἱπιο]]Π1ρῖ. 
γοΪηΐ, ΠΟ 5815 ΟΠ βοπέθπεία θὲ γ6 ἴρβᾶ 
ΘΟΡα]αἴαπη. ϑοογαῖοβ θηΐπὶ σωφροσύνης οἱ 
σοφίας ΠᾺ]]Ὸ5 41|105 τΟΥΤΩΪΠΟ5. 6556 αἷΐ, ῃἰἶβὶ 
οοβάθπι αυΐϊθιιβ βοϊθπεῖα οἱ ἔαοίιηι αἰ5- 
οὐἸτηϊποίασ, Τστίαν ϑίθρμδηὶϊ Ἰθοῦοποιη υΐ- 
Ῥοΐο σοτητηοάϊογθτη πιο οἵ ἴρ5 ργὰ ἴοτο, 
τῃοῦο ΠΥ] βουῖρεὶ δαἀάϊσεγθηῖ ! 

Ὦ οὐδέν γε μᾶλλον) ΝΟΙ τηᾶσὶβ 605 σο- 
φοὺς καὶ ἐγκρατεῖς ΟΧ βθηΟ 6556, 4υδτη 

ἀσόφου: καὶ ἀκρατεῖς δοϑάοπι ἀϊσουο νυ] η}. 
Τῃ υἱγοαῖθ. οπΐτα ΠΟΥΑΪ ΠΤ ΒΘΏΘΓΘ αἰὐοϑί 
οασιδα, ΟὉ 4υ8πὶ Βοτηΐπ65 σοφοὶ καὶ σώφρονες 
γε] ἐγκρατεῖς ν6Υ6 αἰουι ΠΕΌΥ, βοϊθηϊία νἱάθ.- 
Ἰισθὲ θοπΐ οἱ νϑῦϊ. Εὐγποδῖιβ οὰπὶ ἄλλο 
ῬΓῸ μᾶλλον σοῃ]οογοῦ 5ου] ΘΠ άπ, ἃ 56} - 
τοπα ΔΡΘυτ νυ ουδῖ. 

1 ἢ ἀσόφους] ϑομαιΖιις. σοὺς ἀσόφοευς 

φατάϊε, περ} ἶσοη8. οἵ. οοραϊδη5. οὐπὶ ΐ5 
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ἐγκρατεῖς εἴγωι νομίζοι; "Οὐδέν 75 μᾶλλον, ἔφη» 
ἀσόφους σε καὶ “ἀκρατεῖς. πάντας γὰρ οἴμαι προαιρουμένους 

ἔχ τῶν ἐνδεχιορυένων, ἱ ἃ ὧν οἴωνται συμφορώτατα αὐτοῖς 

εἰναι» ταῦτα πράττειν. νομίζω οὖν τοὺς μὴ ὀρθως πράττον- 
σὰς οὔτε σοφοὺς οὔτε σώφρονας, εἰνῶι.- "Ἔφη δὲ καὶ τὴν 

δικαιοσύνην καὶ τὴν ἄλλην πᾶσαν ἀρετὴν σοφίαν εἰνῶι. 

τά τε “γὰρ δίκαια καὶ πάντα, ὅσα ἀρετῇ πράττεται; κωλᾷᾶ 

σε καὶ ἀγαθὰ εἶναι" καὶ οὔτ᾽ ὧν ποὺρ: ταῦτα εἰδότας ἄλλο 

Ἢ ἀγκὶ τούτων οὐδὲν προελέσθαι, οὔτε ἢ φοὺς μὴ ἐπισταμένους 

δύνασθαι πρόσυμι, ἀλλὰ καὶ, ἐὰν ἐγχειρῶσιν» ἁμαρτάνειν. 

οὕτω καὶ τὰ οχαλᾶ τε καὶ ὶ ἀγαθὰ τοὺς μὲν σοφοὺς 9 πράττειν, 

τοὺς δὲ μὴ σοφοὺς ς οὐ δύνασθαι, ἀλλὰ καὶ; ἐὼν ἐγχειρῶσι; 

ἁμαρτάνειν. ἐπεὶ οὖν τά τε δίκαια καὶ τὰ ἄλλα καλά τε 

καὶ ἀγαθὰ " πάντα ἀρετῇ πράττεται; δῆλον εἶναι; ὅτι καὶ 

4 δικαιοσύνη καὶ ῆ ἄλλη - πᾶσα ἀρετὴ σοφία ἐστί. 

γε μῆν ἐναντίον μὲν ἔφη εἰναι σοφίᾳ; οὐ βμέντοι ψδι τὴν 

πιστημοσύνην μανίαν ἐνόμιζεν. σὸ δὲ ἀγνοεῖν ἑαυτὸν; καὶ 

ῬΙΟΧΙ πα γεγθδ σοφούς σε καὶ ἐγκρατεῖς. 
Ἑφυίάοπη, τ δηΐθα αἰχὶ, γϑίοσο Περο δά 
γοῦρα τοὺς ἐπισταμένους οἴ γ6] 48. 

κ ἀκρατεῖς] 114 οβ5. ΕἸοσ. Α. Ἐ 

ἀσύενεῖς Μαῖϊο. 1. ἘἸογ. Β. Μυϊραίατα 
ἀμαθεῖς οατα ΗΪΠἀοΡυτρῖο οἐὲ ΒΟ Ζῖο το- 
76εἷξ Ζευπο. 

1 ἃ ἄν οἴωνται] Τία ΨοΞ5. ὦ οἴονται ἸΙΡ6Γ 
Βτοάθὶῖ, ΕἸοσ. Ε;. ΡΙΟθδηίο ϑίθρῃδηο. 
Ἀπίθ Ζαοιπίυπη ογαΐ ἅὥ οἷόν σε. Ῥοβέ 
πράττειν Τ,60Π6]. δεῖν Δἀἀθπάιπι βιι5ρίοα- 
Ὀδίυγ. 

τὴ ἀντὶ τούτων] Τὼ4 ΜαϊεΚοηδῖν νυ] σαί 

ἄν τι οοιτοχῖί, ἄλλο σ, Αἰάϊπα εὐ Ῥαγβῖπα 
ἀδηΐ, 

ῃ σοὺ; μὴ ἐπισταμένους] ΕἘπΔ4Ὰ. ΡΓ. σοὺς 
ἐπισταμένους οὖ ὨΔΡοΠί, 

9 καλά τε καὶ) Πὰ οχ οββίαπο 1. ῬγῸ 
καλά γε καὶ βοτίρ5! Εὐποϑί!. ΒΒ. Ζ γεῖ ἴη- 
ογθπαϊ νἴπλ μάθογο ἢ. 1. αἷΐ, οἱ δὰ οὕσω 
Ρεγιΐποτο. 

Ρ πάντα ἀρετῇ Βοῖβκο σοφίᾳ ταα]οραΐ ; 
5θά 15 γδέϊοοϊ Π11 5 ΕΠ] αΐθ ἀθουγαθβο υἱάο. 
τὰν, 4υοά [(8 Ρτοοθάϊε, «᾿υδεεία οἱ αυΐο- 
αυϊὰ νἱτίατί5. ποΙηΐηθ νϑηϊί, Ρυ]ογτα οἵ 
Ποποβίωτη οί, Ηος αι πονϊξ, 181] οἱ ργω- 
ἔογοι ; πθς, αιιΐ ἱραογαῖ, διμογθ οἱ ροίθσίε 
ὑπαυδτη, δαυΐ, 51 ποτ δἰισ8, οχοϊἀοίς 
Αὐηαΐ 7υδάκία εἰ χυϊοαυϊὰ Βοπυτα Ποπο5- 

Μανίαν 

Τ ἂνε- 
ε 

5 
α 

[τῆι αἰοίξιγ, δα υἱγίπμέθπι Ῥϑυποῦ : 
Ἰρίξαν Ππδάιία δε τοι αυαθα νυἱγθιξθβ ΟἹΏ 65 
βοϊθηὶα οοπμβίαῃέ. ΜΠΗΙ [τἰἀηπ6 νοῖρα 
οὕσω καὶ ---- ἁμαρτάνειν οχΧ ἰῃξογργοίδιοπο 

Ργδορἀθηίίαπι οὔτ᾽ ἄν τοὺς σαῦτα εἰδότας 

- ἁμαρτάνειν οτία οὐ 5Προγῆϊα 6586 νυἱ- 
ἀθημίασ. Ἑαίθίυσ οὐδ δ αἰβκθ 5101 ἄθ 
5ΥΠΟΡ 51 χα ομῖρ5 ΠῸμ 56[15. οοη- 
βίαγρ, οὲ ἀβ Ἰοοὶ οὐβουσιίαίθ τηθχϊΐο σοῃ- 
αμουϊζαγ, 

4 δικαιοσύνη) ΑΥ̓ΤΟ] ΠῚ Προθββασίο δά- 
ἀεπάμμ σθηϑι ὙΥ οἸβκο, ΕΡῸ ψὙθῸ δθββα 
ἀθῦθγθ οχ δὰ Αἰσο οθη560. 

Υ ἀνεπιστημοσύνην] Οτατητηδίϊοιι5. ΒΙΡ- 
ΠοίΠοος ΒΔΠΡΟΥΠΠΔΠΠΘησἷ5 δρυὰ ΒυπΠη- 
Κοηϊυτη δὰ ἢ. 1. οχ μος Χοπορβομίῖ5 ἄρτο 
ἀδημοσύνην ἀπποίανϊς, φιοά νὶν ἀοοίτι5 ἴῃ 
ἀδαημοσύνην τηυΐαΐ, οἱ ΟἸΐτα 4 ΟὙΔΙητηδίο0 
ἢ. 1. Ἰροΐατη {1556 51 ΒΡ᾽ σδ[ΠΓ. 

5 ἃ μὴ οἷδε] Μυ]ραγοτα ογαϊποτα μὴ ἃ 
οἷδε ῬΕΥ ἤρσυγδμη ΒΥ πο ϑη Θχοιβαρθαῦ Ετ- 
ΠΘΘΕ οὔτ 1)οΥν.}}1ο δα ΟΠματγι ποτ Ρ. 92. 
Ψεγυτα οτγάϊηριη ἀραὶ Ῥαυϑὶθηβὶβ Ἐπ αΙπῖο. 
ϑ1τ1}15 ἱπορία ἐγδηβροϑιίο Ἰοοσγτα Ὠάθοθαΐ 
γρσο Ροδὺ οἴεσθαι, ὉὈΪ ἱπηρογίιπθ ἴη- 
{πιδτ καὶ Βοβϑαυοηΐβ νουβίοπο οὐ 1 αἱ- 
(ἴοπο Ῥαγῖϑ, οοῃββιιβ οὰπὶ ΨΥ ο]ϑῖο ἀο]ονῖν 
Ζευπο. 

ϑ 



- 

᾿ ΄ 5, ΤΕ 
9 δὴ ζτασγχεῖν ὦὔυτο. 

14. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΣ ΜΕΜΟΒΝΑΒΙΠΙΠΌΜ 

μὴ οἶδε δοξάζειν σε καὶ ὶ οἴεσθαι γιγνώσκειν» , ἐγγυτάτω μα- 
γίῶς ἐλογίζετο εἰνα!.- τοὺς μέντοι πολλοὺς ἔφη, ἁ μὲν οἱ 

πλεῖστοι ἀγνοοῦσι, τοὺς διημνωρτηκότας τούτων οὐ φάσκειν 

μαίνεσθαι" τοὺς δὲ διηρμνωρτηκότας; ὧν οἱ πολλοὶ γιγνώσκου- 
͵ -Ὁ 3 7 ͵ Ε 

σι» μιωινορυένους καλεῖν. ἐοίν τε γάρ τις μέγας οὕτως οἴηται 

εἰναι» ὠστε κύπτειν τᾶς πύλας τοῦ τείχους διεξίων, εῶν τε 

οὕτως ἰσχυρὸς, ὥστ᾽ ἐπιχειρεῖν οἰκίας αἴρεσθαι, ἢ ῆ ἄλλῳ τῳ 

" ἐπιτίθεσθαι τῶν πᾶσι δήλων ὅτι ἀδύνατά ἐστι, τοῦτον 

μαίνεσθαι φάσκειν" “ τοὺς δὲ βμικρὸν διαμαρτάνοντας οὐ δοκεῖν 

τοῖς πολλοῖς μαίνεσθαι; ἀλλ᾽ , ὥσπερ σὴν ἰσχυρὰν ἐπιθυμίαν 

ἐρωτα καλοῦσιν, οὕτω καὶ τῆν ̓ βεγάλην παράνοιαν. μὑνωνίαν αὐὖ- 

φοὺς καλεῖν. Φόθόνον δὲ σκοπῶν, ὅ τι εἴη; λύπην μὲν τινα ἐξεύ- 

εἰσκεν αὐτὸν ὄντα, οὔτε βέντοι σὴν ἐπὶ φίλων ἀτυχίαις οὔτε 

σὴν ἐπ᾿ ἐχθρῶν εὐτυχίαις γιγνορυένην' ἀλλὰ μόνους ἔφη 

φθονεῖν τοὺς ἐπὶ ταῖς τῶν φίλων εὐπραξίαις ἀγιωμένους. 

Θαυμαζόντων δέ τινῶν, εἰ τις φιλῶν τινῶ ἐπὶ τῇ εὐπραξίῳ 

αὐτοῦ λυποῖτο; ὑπερυίμνησκεν, ὅτι πολλοὶ οὕτω πρός τινὰς 

ἔχουσιν, ὥστε κακῶς μὲν πρᾶἄττοντας μὴ δύνασθαι περιορᾷν, 

ἀλλὰ βοηθεῖν ἀτυχοῦσιν; εὐτυχούντων δὲ λυπεῖσθαι. “ 
δὲ φρονίμῳ μὲν ἀνδρὶ οὐκ ἂν συμξῆναι; τοὺς 

Σχολὴν δὲ σκοπῶν, 

ἃ ἐγγυτάτω] ὙΝ εἶβκε σὸ ἔγγ. μανίας 
1πιογρυθία τυ ̓ ρβᾶτη μανίαν, Ἰάψαθ γα μθσα 
ἀἰδβρυϊζαίίομῖβ αρίίαγ οθηβο, Αβδσγί οχ 
ῬΙαΐοπθ γΟ]. ἰχ, Ρ. 11. ὃ σοῦ φιλοσοφεῖν ἐγ- 
ψὺς Ῥοϑπίζα τα Ρ͵Ὸ ὃ φιλοσοφῶν; οἴ σοιπραῖαξ 

Τ,αἰἴμαπι ργοαΐηνιι5 οἵ αγυΐδ, αιοά πἰγατα- 
416 νοσδα]ατη αἸοἰ ταν ργὸ ραγεϊοῖρο. 

Ὀ ἐπιτίθεσθαι] Ψαμπείπα ἐσίθεσθα, ἀαί. 86- 
4υθη5 φάσκειν Ροπάθὲ 80 ἀπιροράρηίϊο ἔφη. 

ς ποὺς δὲ μικρὸν] ΜΙΗΪ μικρῶν βου θθη- 
ἄστη νἱἀθίαν ῬΥΟρίου βθηϊθηςίαμπη, δὲ 4υο- 
Ὠἴατ ἴπη δηϊθοράἀθηθιι5 σϑίθιιτα διωμαρτώ- 
γεν ὈΡΙ4ὰ6 7υπρίταν σοηϊγο. 

ἃ τοῦτο δὲ] Εἰχ Βίοθεθο Ρ, 9925. σοῦφο 
μέντοι ἀράϊτ οὰπὶ Ζοιπῖο ϑο 2, ααοά 
ααᾶγο νυ]ραία Ἰροίίΐοπμθ ργϑέοί, θαυϊάθῃι 
ὭΟΘΏ μι Προ. 

6 ἠλιθίους δὲ δὴ] ΨΪρΡΟ οταὶ δὲ δεῖ, Μο8- 
ΒΔ Πι15. 1. Παροί δὲ δεῖν. αιίο. 1. δὲ ἀεὶ 
αυοα οοπ]ϊοίϊο πο αββθοιέιβ οϑὲ Ποῖβίκο ; 
ϑιοθδοιβ οὰπὶ Βοϑβαγίομο οἱ Βτοάςοο ομηὶ- 
51} δεῖγ α1ο5. ἀϊιοθβ βθοιιίιι5. οϑί' Ζθιιηο ; δὲ 

φοῦτο 

6 ἠλιθίους δὲ 
ἕ 7 Ε "" 

τί εἰν, ποιουντὰς 

δὴ ποδβίγυτα ἀθάϊε Βέορῃδηϊ βοουπάα ἘΠ αΪεῖο, 
Ρτοθαίιπη οἰϊαπι ἃ ΒΟ Ζῖο. 

Ε οἱ εἴη] ἘΔά. ργυ. σ΄ς εἴη, αυποά Βτο- 
ἄξοιιβ ἴῃ ὅτι εἴη στηζαυὶ νοὶ. Νοβίσιμη 
δχ ϑίοθεο δϑϑυτηβοσαΐ ϑίορ ΠΆ ΠῚ5. 

5 μέν σῇ Μαὶο ΕἘδά. μγ. μέντοι, αιιοά 
νἱτίιτα ρυεθθιιηΐο ϑίοθεθο οουγοχῖς ϑίορμα- 
πὰ5. Οὐάοχ οββίδπιβ 1. τΑΐ ΓΑ τη Βαθοί 
ἸΘο ΟΠ ΘᾺ : ποιοῦντας μεν σι ὅλως ἅπαντας, 

σχολάζοντας μέντι τοὺς πλείστους. ΠΔΠῚ 
ἱπίουροϊαἴουθ μη φΆΡΟΥΘ σθηβαϊξ ΕΓΗΘβεΪ : 
σάτα 4ὰ0 ἔαοϊς Ζθαπο οὲ ϑ μι ϊχ, ποὰ ΘρῸ, 
ΜΙΝ οπῖπι βαρ  θπηθηΐωπη οβϑ Δ ΠῚΠῚ 
αἄρο ποορϑϑαυῖαπι ν᾽ ἀθέιν δα γαιοοϊπαιίο- 
ΠΘΠῚ ΔΌΒΟΪ ΘΠ ἀἀΠπ|, τὸ ἰοχίο ᾿ΏϑΟΥΟσΘ ΠΟῚ 
ἀυθι ανοσῖπη υοῦθα, 48 να] ρὸ ἀδουδηΐ 
ὅλω; ἅπαντας, σχολάξοντας μέντοι. αυδη- 
θδπῃ ἴῃ Οὐάϊοο οβὲ μέντι, αποὰ ἴῃ δὲ ταιι- 
ταῦῖ νοὶ Θ λα ζ, [ἃ πο ΟΡ 5 οϑὲ οὰπὶ 
ΕΣποβίο ἀθῖποθρ5 βουθοτο καὶ γὰρ καὶ φοὺς 
σἰπαεύοντας», οἴο. ϑίοθεθιι5 εὑρίσκειν ἔφη 
Βαθοὶ οτάϊπο ἰηγοῖβο. 
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δ μέν σι ὅλως ἁπαντας, σχολάζοντας μέντοι τοὺς “λείστους 

ἔφη εὑρίσκειν καὶ γὰρ τοὺς πεττεύοντας καὶ τοὺς γελωτο- 

ποιοῦντας. ποιεῖν κι πάντας δὲ τούτους ἐφή σχολάξειν' 

ἐξεῖναι γὰρ αὐτοῖς ἰέναι ἀξ άξονεωος τὰ βελτίω σούτων. ἀπὸ 

μέντοι τῶν βελτιόνων ἢ ἐπὶ τὰ χείρω " ἰέναι οὐδένα σχολάξειν" 

εἰ δέ τις ἴοι; τοῦτον, Κ ἀσχολίας αὐτῷ οὔσης. κακῶς ἔφη 

(τοῦτο) πράττειν. Βασιλεῖς δὲ χαὶ ἄρχοντας οὐ τοὺς σὰ 

σκῆπτρα ἔχοντας ἔφη εἰναι, οὐδὲ τοὺς ὑπὸ τῶν τυχόντων 

αἱρεθέντας, οὐδὲ τοὺς κλήρῳ λαχόντας; οὐδὲ τοὺς βιασα- 

μένους, οὐδὲ τοὺς ἐξαπατήσαντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπισταμένους 

ἄρχειν. Οπύτε “γάρ τις ὁμολογήσειε τοῦ μὲν ἄρχοντος εἰνοι 

τὸ προστάττειν ὃ τι ; χρὴ ποιεῖν, τοῦ δὲ ἀρχομένου φὸ πείθεσ-- 
θαι, ἐπεδείκνυεν, Ἢ ἔν τέ γηϊ τὸν μυὲν "ἐπιστάμενον, ἄρχοντα; 

σὸν δὲ ναύκληρον καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ γηὶ πάντας, 

πειθορυένους τῷ ἐπισταμένῳ" καὶ ἐν γεωργίᾳ, τοὺς κεκτῆ- 
΄ 

μένους ἀγροὺς" καὶ ἐν νόσῳ; τοὺς νοσοῦντας" καὶ ἐν πὰ με 

κίῳ, τοὺς σωμνωσκοῦντας" καὶ τοὺς ἄλλους πάντας, οἷς 

ὑπάρχει τι ἐπιμελείας δεόμενον, ἄν μὲν αὐτοὶ ἡγῶνται ἐπί- 
στασθαι; ἐπιμελεῖσθαι: εἰ δὲ βῆ, τοῖς ἐπισταμένοις οὐ μόνον 
παροῦσι πειθομένους; ἀλλὰ καὶ ἀπόντας μεταπερυποριένους, 

ὅπως ἐκείνοις πειθόρνενοι σὰ δέοντα πράττωσιν. ἐν δὲ ταλασίῳ 

Ξοά 1τἄρϑχη ἢ ἰέναι οὐδένα σχολάξειν) Τη(Ο]]Προ πρὸς 
σὸ ἰέναι. Οἴἴατη 115 ΠΟ οϑὺ δᾶ ἀορίοσιοζα 
τταηβθυπαϊ, 

Ϊ ἴοι, τοῦτον] Ἐξλο Ηοπιδηα εἰ δὲ σις 

ἴοι τοῦτο, ἀσχ- πράττειν ἀραϊ- 
Κ ἀσχολίας αὐτῷ οὔσης] νοῖο Κα ἀϊοέυτα 

ἱηϊογργθιδίοσ τϑοίθ ρῖὸ διὰ σὸ ἀσχολίαν 
αὐτῷ εἶναι, 18. 4}118. Ποσοῦ!5 ᾿πέθπίιβ ΠῸΠ 
δΔηϊπηδάνογεις, 56 δὰ ἀοίουϊογα ἀθνθηῖγο οἱ 
ΡΘοοδθ. ΟΠ Ζ οοπ͵θοϊε : εἰ δέ στὶς ἤρ 
σχολάσων, ἀσχολίας αὐτῷ οὔσης, κακῶς ἔφη 
τοῦτον πράτσειν. Οὐδ νἱτὶ ἀορι βυβρίοῖο 
ΤῊΘ ἴῃ νἴατῃ ἱπάιιχῖύ, αὐ νἱάογθοση ϑοογαίΐοθπι 
ἴῃ ἀϊθρυΐζαίίοπο 5011 τηαρὶα ααάτη ἔτιο- 
ταοβα ἱηροθηΐοβο 5101 ΟΡΡΟποτΘ σχολάζειν, 
ποιεῖν σιγ τὰ βελτίω πράττειν οἴ κακῶς 
πράττειν. Οΐρυ5 Ποοὲ δά πηο]ΐογα ἰγαη- 
516, 605 σχολάξειν ἀϊσεθαΐ ϑιοογαΐοβ ; οἰϑὶ 
ΔἰΙαυϊὰ ἀρσογο νἱἀραπίυγ : οοηίγα, αἱ ἃ 
γηθ]οτῖθ5 δὰ ἀθιουίοσα (τα ῃβοιηΐ, Θ05 ὨῸΠ 
σχολάζειν αἰοθαί, βΒρά ροῖίϊιι5 πράττειν τὰ 
χείρω ν6] κακῶς πράττειν, Ἰάψαρ ΐ [οϊαπί, 
ἴῃ οαιιθᾶ 6556 ΠΟῚ Οἴϊιχη, 56 ἃ ροίίιι5 οοοι- 

Ραΐίομϑϑ, ψυῖριιβ5 βἰπί ἀϊβίθης, 
Υἱν ἀοοίμ5 να] σαύθηλ οἴΐαπλ Ἰθο ποτα 5θῖ- 
ὙΔΙΪ Ῥοβ86 σθηβοραί, ἴΐα ἱπίθγργοίαϊυβ: 
ογιγῖδιι5 Ὁ 70 ἢι15, αἷΐ, οἰϊμηυ 6556. γυβὶὶ 
δηπῖην ἵηιρ6 676, φιιο Ἡνΐγιιι5. δίαϊΐην αϑοαγι 
εἰ ηιοϊϊογα Καοϊαηέ : α πιοϊϊονίδιις ατιέθηι, τιΐ 
αὦ αεἰογίογα αϑϑαξ οἰζιην 6586 ποηνγι. 
δὲ φιις ατέοην αὔοαξ (ἃ τηρ]ϊουῖρθιιβ δα 
Ῥδ͵ογα) δι, σιν ἡιαιΐηιθ ἴηι Ἡθβοίϊο 
(τϑ]ϊοσα ἀρθπα 1) σογιδέϊἑιιἔιιγη, ρο55ῖηιθ, αἷὲ, 
αοοτε. 

1 οὐ σοὺς τὰ] (ὐδβία!ϊο οὐδὲ σοὺς τὰ ἀο- 
αἴ, Οὐοίογαμηα ϑοογαίθϑ ἴθ βϑαπθηξθιι5 
ΒΌΓΩΒΙ Ὁ ἸΤη μου τη, πα ρὶϑίγαίιι. θὲ ΥΘΡη ΠῚ 
ΔΟΘΌΪΙ οὐ ΟΡ ΠροΥα νοὶ Πογράϊίαίθ, νοὶ] 
οἸθοίίοηθ, ν6] βουΐθ, νῈ] νἱ, νὶ ἐγαμά!ριυ5 
ν6] βοϊθηεϊα. 

τῇ ἔν σε νη] 1ωθοποϊανίδπα οἱ ὙΥ εἸβίαπα 
ἐν τῇ νηὶ ἀληίΐ, 

Ὠ ἐπιστάμενον) 51 οΧ ἀπίροοαθη!θρι5 1 .- 
(0]]ΟΧΟΥ5 ὅ᾽ σι χρὴ ποιεῖν, ἼΟΠ ΟΡι15. οΥῖΐ 
σαχτὴ Ἰλοἴθκὶο κυδερνᾷν Δἀάογ0, 

10 

πεσ- Ι 
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καὶ τὰς γυναῖκας ἐπεδείκνυεν ἀρχούσας τῶν ἀνδρῶν, διὰ τὸ 

τὰς μὲν εἰδέναι δ᾽ ὅπως ; χρὴ ταλασιουργεῖν, τοὺς δὲ μὴ εἰδέναι. 
12 Ἐῤ δέ τις πρὸς σαῦτα λέγοι, ὅτι σῷ τυρᾶννῳ ἔξεστι μῆ 

πείθεσθαι τοῖς ὀρθῶς λέγουσι’ Καὶ πῶς ἄν, ἔφη, ἐξείη μὴ 

πείθεσθαι, ἐ ἐπικειμένης γε ζημίας, ἐάν τις τῷ εὖ λέγοντι μὴ 
πείθηται ; ἐν ᾧ γὰρ ὧν τις πράγματι ἃ μὴ πείθηται τῷ εὖ 

λέγοντι», ὡμιαρτήσεται δήπου, ἁμαρτάνων δὲ ζημιωθήσεται. 
18 Εἰ δὲ φαίη σις τῷ ΜΙΝ ἐξεῖναι καὶ ἀποκτεῖναι τὸν εὖ 

φρονοῦντα" Τὸν δὲ ἀποκτείναντα, ἔφη, τοὺς κρατίστους 
σῶν ϑεγξνέχμα οἴει ἀζήμιον γίγνεσθαι, ἢ ἢ, ὡς ἔτυχε, ζημιοῦσ- 

θαι: “ πύτερον γὰρ ἂν μᾶλλον οἴει σώζεσθαι τὸν ταῦτα 
14. ποιουντῶς ἢ οὕτω καὶ τάχιστ᾽ ἂν “ ἀπολέσθαι; ᾿Ερομένου 
δέ τίνος αὐτὸν; τί δοκοίη αὐτῷ κράτιστον ἀνδεὶ ἐπιτήδευρια 
εἰναι; ἀπεκρίνατο, Εὐπραξίαν. ᾿Ερομένου δὲ πάλιν, εἰ καὶ 
τὴν εὐτυχίαν ἐπιτήδευμα νομιίζοι εἰναι» Πᾶν μὲν οὖν τούναν- 
τίον ἔγωγ᾽. ἔφη; τύχην καὶ πρᾶξιν ἥγουμιαι" τὸ μὲν: γὰρ 
μὴ ζητοῦντα ἐπιτυχεῖν τινι τῶν δεόντων, εὐτυχίαν “ οἴρυοι 

15 εἰναι" χὸ δὲ μαθόντα τι ἱχαὶ μελετήσαντα εὖ ποιεῖν, εὑ- 

πραξίαν γομυίξω" καὶ οἱ τοῦτο ἐπιτηδεύοντες, δοκοῦσί μοι εὖ 
πράττειν. Καὶ ἀρίστους δὲ καὶ “εοφιλεστάτους ἔφη εἰναι 
ἐν μὲν γεωργίᾳ τοὺς τὰ γεωργικὸ εὖ πράττοντας, ἐν δὲ 
ἰατρείᾳ τοὺς τὰ ἰατρικὰ, ἐν δὲ πολιτείᾳ τοὺς τὰ πολιτικά" 
τὸν δὲ μηδὲν εὖ πράττοντα, οὔτε γρήσιμον οὐδὲν ἔφη εἶναι 
οὗτε “εοφιλῆ. 

ἃ μὴ πείθηται σῷ εὖ λέγοντι] Οτηπεαηέὲ 
δος Ἐ 44, ργ. οἱ ϑίθρῃ. οχ ϑίοθεο, υἱδὶ 
ὈΪ5 οϑὲ σίδησαι, τθοθρὶῦ Τθοπο]. Αἀά Ηε- 
5104] Ἰοοιτη "Εῤγων νοῖβϑι 29. οὗπος μὲν 
σ“ανάριστος; ὅς αὐτὸς πάντα νοήσει, ἐσθλὸς δ᾽ 

αὖ κακεῖνος, ὃς εὖ εἰπόντι σίθηται ΤΟΞΡΘΟΧΙ556 
ΣΧ πορποπίριῃ πηοπιῖς Ζθαπο. 

Ὀ ἀποκτείναντα} 116 οαηὶ ϑίορτο Επ- 
Ὠρβίϊ, δηΐθ 4αθ ἀσοκτείνοντα ΘΥδῖ. 

ῶ πότερον] Θτοῦεοιιβ πότερα παθοῦ: ἀοίη- 
(605 οἴη Εαα, ργ. ροβίθα σοῦτσο «ποιοῦντα 
Βιοθαι5. 

ἃ ἀπολίσθα!] ϑιοθεθιδ ἀπολεῖσθαι. Ὡυοὰ 
Ἐἀνναγάβ. οοη]θοῖς κώκιστ᾽ ἂν ΡΙῸ σώχιστ᾽ 
ἄν, οαυϊάοπα ῬύΌθῸ Ῥτορίου δηϊθοράθηϑ ὦ: 
ἔτυχε ζημιοῦσθαι. 

6. οἵμαι εἶναι! «Ταυπεῖπα συγ ϑιίοθαο Ρ. 
29. ομηἱβὶί. 

ἔ καὶ μελετήσαντα] Ηΐας ἙἘΔά. Ργ. οἱ 
ΒιΟθεθὶ5 οταϊττιπ, γοτοῖς Β Θϑβαυῖο. 
δ τῶν σὰς σέχνας ἐχόντων] Βτοάδιιβ 

στῶν περὶ -- τ. ἐχόντων τηδὶοὈαΐ, ΟὈ]Ϊτιι5 
Ἰοοῖ ἀθ Ἐδρυθ ρα 1, ἀοοἀεοτποῃϊογιιπι 1. 
9. ὥσπιρ οἱ αολλοὶ τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων 
ἑδραῖοι εἰσίν. {{||{αΐϑπὰ Ὠἷ8 ϑοογαῖ!β Το] - 
Ἰοχιιΐα δαπὶ ῇθγοραηΐ, αξ γαείοπθ5 αιΐϑα 8 
ΟΡΘΥΐβ δῖ γοοῖθ ἔδοϊα παϊ πιο} ]Π σοσθ 4}115- 
4.6 Θχρ οαγο ροβϑϑέ, αυοα ἴῃ δγεβοῖθι5 
γ6] βυμητηΐβ δατηοάστη Ποάϊθαιιθ Ταγτα 
Θεέ, ϑεὰ Ῥαυσῃδβῖο μου! αἰΐδηι οἰϊαπα 
αἰ Πταΐθηι δες σθο νἱάθιυσ ϑοογαιϊίοιβ 56 Γ- 
τῆ, 4υδπὶ ΘΧρ σα θο δα βθοῖ. 5. 
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ΓᾳΑΡ 

ΟΜ ΑἈΒΤΙΡΙΟΙΒΌΒ ῬῈ ΙΡΒΟΒΜ ΑΒΤΕῈ ῬΙΒΒΕΒΙΤ, ΑΤΟΌΕ ΤᾺ 
ῬΕΟΘΈΕΒΒΕ Π15 ΒΥΌΘΕΤ ΒΟΟΒΑΤῈΡ. 

᾽ Ἃ Ἁ Ἂ δ᾽ κῃ ᾿ 7 ᾽ ὔ ἣ, 

Αλλὰ μῆν καὶ εἰ ποτε ὅτων τὰς τέχνας ἐχόντων, καὶ 
3 ΄ὕ [ἢ ᾿ , 3 - 7 7 
ἐργασίας ἐνεκὸὼν γρωμένων αυταίς. ὑπερ δ 

3 λ Χ 

τούτοις ὠφέλιμος ἦν. εἰσελθων μὲν γάρ ποτε 
σιὸν φὸν ζωγράφον, καὶ διωλεγόμενος αὐτῷ, 

ὦ Παρῥάσιε, “ἢ γραφικῆ ἐστιν εἰκασία τῶν ὁρωμνένων 3 

ἃ σιν. καὶ 

᾿πρὸς Παρῥά- 

ἼΔρα, ἔφη. 

τὰ 
ΕΥ̓ ς ν Ἦν. Ἅ Χ Νὶ Ν ΝᾺ 

γοῦν κοῖλα καὶ τὰ ὑψηλὰ, καὶ τὼ σκοτεινὰ καὶ τῶ φωτεινὰ, 
καὶ τὰ σκληρὰ καὶ τὰ μαλακὰ, καὶ τοὶ τραχέα καὶ τὰ 

λεῖα, καὶ τὸ νέα καὶ τὰ παλαιὰ σώματα διὸ τῶν 

των ἀπεικάζοντες ἐκρυιμνεῖσθε. 

χρωμά- 

᾿Αληθῆ λέγεις, ἔφη. Καὶ 

μὴν τὰ γε κολιὶ εἴδη ἀφομοιοῦντες, ἐπειδὴ οὐ ῥᾷδιον ἃ ἑνὶ 

μνακ ἀρὰ δὶ περιτυχεῖν ἄμεμπτα, πάντα ἔχοντί; Ι ἐκ πολλών 

ἢ συγάγοντες τὼ ἐξ ἑκάστου κάλλιστα, οὕτως ὅλα τὰ σώ- 
Ν " δ, »- Χ ᾽ 4 

ματα καλὼ ποιεῖτε φαίνεσθαι; ἸΠοιοῦρνεν γὰρ, ἔφη, οὕτως. 
7, Ἁ 3] ΠῚ Ν οὗ Δ 7, Ν,ΨῇΆ- Χ ΚᾺ 

Τί γάρ; ἔφη, " τὸ πιθανωτατόν τε καὶ ἥδιστον καὶ φιλικώ- 
τατον καὶ ποθεινότατον καὶ ἐρασμυιώτωτον ἀπομοιμιεῖσθε τῆς 
ψυχῆς ἦθος : ἢ, οὐδὲ 9 μιιμητόν ἐστι τοῦτο: Πῶς “γὰρ ἂν, 

ἔφη; μιμητὸν εἴη, ὦ Σώκρατες. ὃ ὃ μῆτε συμυμετρίαν μήτε 

χρῶμιω μήτε ὧν σὺ εἶπας ἄρτι Δ τὸ ἔχει, μυῆηδὲ ὅλως ὁραι- 

ἢ σιν") ΑἸαϊπαγω οἱ Κϑίθρῃδηϊ τισι το- 
θεοῖς δὲ Φυπάπαιη ]Ἰθοίΐομθπη σγρϑίαϊ 
Ζϑυμχο, 

ἷ πρὸς Παῤῥάσιον] ΘΙ 8. Ρ. 381. δἵ- 
ἀἰουϊυτη σὸν ᾿ἱπίουβουῖϊί, οοηίγα σγουρὰ καὶ 
διαλ. αὐτῷ οταϊεαί. 

κ ἡ γραφική ἔἐσαιν εἰκασία 1716 οὑπὶ 

ϑοΒυιΖίο ργεθαπία ϑίοθεο 50γρϑι. Ασίι- 
ουϊυτη ἡ Βα, ἀπίθ εἰκασία ροπίζατη ΠαΡ6- 
Βαηΐ, οχ ϑίοραο δουπάρμι δῃΐίθ γραφικὴ 
ἐποογῖς Εγηοϑίῖ, δἰτουτη δηΐθ εἰκασία 56- 
οἷαθῖς Ζουηο. 

Ἰ ἐκ σολλῶν] Ουοὰ [δοῖβθθ. ῥἱ σίου Πα 
Ζοϑυχίη τοΐογε Οἴοοσο ἀθ Τηνθηίίοηθ Πἰρ τὶ 
Βθοθπαϊ ἰηϊο. 

τῇ συγάγοντες ΕἸΧ τηγρῖπο, Βίορ μαηϊαπ 

συνωγαγόντες Δογϊϑίατα Αἰἰοιπα νϑ] τ πὰ- 
τὰ οὶ σον ΘΠ ΘΠ ΟΥΘ τι τϑοθρὶς Ζθαηρ, 
ΘΌΤΩΘῈΘ δἷΐ οχ ἢ. 1], τοϊαίαση θϑβ ἃ Ναχι- 
τὴ. Ἴ γεϊο Τ᾿ ββοσί. Χχ!, 9, 

Ἡ τὸ πιθανώτατον] ΑΥἰοα] απ) οχ ϑιῖο- 
Ρεο τοοθρῖς ΤΠ ΘΟΠ0]. σε σοπα ἰάθη 
ϑιοθθοιιθ οὐ 10, οὐ τὸ πιθανώτατον. 5οΥ]ρ- 
τὰ τηδὶθθαΐ ϑιορηδηιβ, αιοα αἱ 1Π06ὺ 
βου ρίαβ οὐ 1550, ΤΘοθρ β5θη)η., (δέθυτ τὰ 
ΟΠΪ550 νοσάθι]0 Φ,λικώτασον ἢ. 1. ἃ νοῖ- 
αὐ ὙΥ οἵΙσΚα : Μαλιε ἴλν' ατροῖν ας ἐαδαὶ (ἰὸς 
οἰγιγιο)ηιοηείθη, αγιγἐιϑυοϊ θη, 56 γιϑιολὲ 

Θγιυθοϊογι θη, [ϊἸογοϊἐκογιάίθη,  οἠαγαΐ ὁ) 5 
ἀδν' 8666} Ἑϊαυϊάρτη σγαάαίίμ ρμιο ὅο- 
ογαΐθιη δὰ τηδογα ργορυθαϊ; ἰΐδῆιθ σὸ 
σιθανὸν ἰπίοΥΡΥοίου νυ]ύατη, ἀυΐ δροοίαίο- 
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, ἐ.ωὉ " ᾽ ΄, ᾽ ͵7 ΄ 
4 τόν ἐστιν; “᾿Αρ' οὐκ ἔφη, γίγνεται ἐν ἀνθρώπῳ σὸ τε 
φιλοφρόνως καὶ τὸ ἐχήμαι βλέπειν πρός τινας : Ἔμοι γε 
δοκεῖ, ἔφη. Οὐκοῦν “ ὍἪ 'ψε μεμιητὸν ἐν τοῖς ὀωμασιν ; ; 
Καὶ μάλα, ἔφη. ἡ δὲ τοῖς τῶν φίλων ἀγαθοῖς καὶ 

»-υ [] “ ᾿ 

τοῖς κωκοῖς ὁμοίως σοι ἐν προ, ἔχειν τὰ πρόσωπα οἵ τε 
΄ Ν ε ΄ὔ ἈΝ "» Ε] -“ὥμὝ " Βι ἴα Χ 

φροντίζοντες καὶ οἱμή; Μὰ Δί, οὐ δῆτα, ἐφη" ἐπὶ με» 
Ἁ -»“, -Ὁ "»ὋὉ “-“᾿ 

γὰρ τοῖς ἀγαθοῖς φαιδροὶ, ἐπὶ δὲ τοῖς κακοῖς σκυθρωποὶ 
’ὔ “ ͵ “ὦ. 

γίγνονται. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ ταῦτα δυνατὸν ἀπεικάζειν ; 
Κ Ἂν ΓΑ 3} 3 Ἂ, Ν ἃ Ν 4 Χ αἱ μάλα; ἐεῷφη. ᾿Αλλὰ μήν καὶ στὸ μεγαλοπρεπές τε καὶ 
ἐλευθέριον καὶ τὸ ταπεινόν τε καὶ ἀνελεύθερον, καὶ τὸ σω- 
φρονητικόν τε καὶ φρόνιμυον καὶ τὸ ὑξριστικόν τε καὶ ἀπειρό- 
καλον καὶ διὰ σου προσώπου καὶ διὼ τῶν σχημάτων καὶ 

ὙΠ ὴὴὸῆς ΦΈΡ; ΚΦ; τ΄ ΩΣ Ὁ ΨΨ Ὁ ». αν». {α΄ ΄ῳ» Ὁ ,. Ὁ ζ, ὐ », θθᾳῃᾳῃι , Κᾳῃ{Κ{ᾳφρΘαῃᾳῃᾳῃ,», «΄ῃ0ᾳ|ῶπὰν ᾿Ψ “ἀὐνυ νυ ῶὴμἤὟυ Ξ » »ν 

᾽ "-Ὦ 

ἑστώτων καὶ κινουμένων ἀμέρέκιν “ διαφαίνει. Αληθὴ 
Ν 7 

λέγεις; ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ταῦτα “ μιμητάᾶ; Καὶ μάλα, 
Ὁ» Ε 77 [7 ε “Ὁ Χ 3 ᾽7ὔ 

ἔφη" Πότερον οὖν, ἔφη. νομίζεις ἥδιον ὁρᾷν τοὺς ἀνθρώπους, 
ΠΣ Ἁ ᾽ὕ ΕῚ Ἁ Ἀ 3 Ν ᾽ 7, 

δ ὧν τὰ καλᾶ Τε κᾷγαθα καὶ ἀγαπητὰ ἤθη φαίνεται. 

ἢ δι ὦ ὧν το αἰσχρᾶ 7ε καὶ 

νῇ ΨΨ Ἂ ἔφη, διαφέρει, ὦ ὠ Σώπρατες. 

πονηρὰ καὶ μισητά ; Πολὺ 

Ἂ, ΕῚ ͵ὔ 

Πρὸς ὃὲ ὃ Κλείσωνα τὸν ἀνδριαντοποιὸν εἰσελθων ποτε, 
Ἁ ᾽ Ὁ ᾿ - ᾽ 

καὶ διωλεγόμνενος αὐτῷ, ᾿Οτι μὲν; ἔφη, ὦ Κλείτων, ἀλ- 
7 Ω "-»- ἃ εὐ Ν ΄ Ἁ 

λοίους ποιεῖς δρορυεῖς σε καὶ παλαιστὼς καὶ πύκτας καὶ 
Χ εν Χ 

τοαγκρατιαστας, Ἀ ορω 7ε κοι 

Τἶθ ΟΟἾΪο5. τηογαίιν οὐ απδϑὶ ἰηνϊίαίὶ δὰ 
βρθοίδῃάασμα αἰαῖ 5, ἀα5 ἐρηιἐονδ5βατιῖο. 

Ο μιμησόν ἐστι] (ὐαβία!ο μιμησέον οαἰαϊέ, 
σαι ϑίοθεθιιβ. ΟἹ β[, 

ἃ ἾΑρα οὐκ) Αὐλβιι5 51πὶ τροῖρθγθ οοη- 
βοίυγάτα ἴῃ ῥυΐοσθ Ἐπ ἀϊτίοηθ ργοροβί (θη, 
αυδπη τπΐσρ μυῖο ἰΙοσο σομνθηΐγο Ραΐο, ΠΟῚ 
νυ] ραίττη οὖν. ΝΒ οηΐπλ οχ Ῥγεθοράθη- 
εἶθιι5 σοπβοῖδαν, βοὰ ποραηΐθτη Ῥδυυ δ ϑῖτιπὶ 
ἀοςοῖ ϑοογαίθ, 

" σότε φιλοφρόνως] 515 οΧ ϑέοθεθο ΄6πθ- 
0 οὐ ΤΊραγίπο οογγοχὶς ΕΥΠοϑίὶ να] ραίιτη 
πώποσε φιλοῷρ. ηποά Οὐ βία!ο ἴῃ σό σοτεν 
διορμαπὺβ ἴπ πώποτε σὸ τηυΐατὶ νο]υϊέ. 
σὸ δῃίο ἐχθρῶς οτηϊ Ψ ἰϊς. 1. οἱ ΕἸοτθη- 
{ἰπὺ5 Εἰ, 

Ο σοῦτό γε] [ἴὰ ΡΥο στόγε 6ὃΧχ οβοίδπο 
ΤΙ, βουῖρϑιῦ Ἐυυπϑβίῖ, 

ἃ διαφαίνει Τα οσὰπὶ ϑίορεοο οἱ Β9888- 
τίοπο ϑίθρμαπιιβ. διαφέρει Ἐ 4 ἀ,, ΡΥ. 

οἴδα" ὃ δὲ μάλιστα ψυχαγω- 

6 μιμητά ) Ηος οχ ϑίοθεο τϑοθρὶξ 
Βίθρμδηὶ Εἰ βθουπάα - νυ]ρσαίατη δηΐθα 
γΟΟΔΌΌ] ΓΤ μιμήματα Βαϊ ἸΙοοο πη οοη- 
νϑηϊ, 
ἢ δὲ ὧν τὰ αἰσχρὰ ---- μισητά) Ουτὰ 

ΕἸΙπὰ5 χχχν. 10. 'ἴπ Ῥαυγμαϑὶὶ ῥἱοίουῖβ 
ΟΡουῖθιι5 Ἰδυάανοσῖξ, αγριέϊα5 υκιἰέιι5, εἰε- 
ξαριίαην σαρὶἰὶ, υδγιιιδιαἑθην οΥἣδ ΘΟ [Ἐ551ογι6 
αν εἰ ουυγγυ----ῖνι {ϊγιοῖς οαί νου ραίπιαηι αὐ- 
ἐρέιις ; ἀἰβηςυ]αΐοπι οχ Ἰοοο Ν Θθορμπομεῖς 
Βα παϑοὶ Ραΐανῖς ΝΥ οἶθκο, Ὁ Ῥαυυμαβὶιβ 
ΔηΐπῚΪ υἱγέαΐθϑ τηβχῖπη6 ἀπ] 8 1165. ἴῃ νυ]τα 
τοααϊ ἃ ῥΡἱοΐοσθ ρόββθ ποραῖ. Μυ]τα οοτη- 
τηρηΐιι5 οϑί ΥἹΥ ἀοοΐυ5, τὲ αἰ ΠΟ] αΐθ τα 
Βδῆς οχρ]ϊοατοί, Ἰαυάδπάο 58π6 σΟΠΒΙΪΪο ; 
ἰδυηθιι ἃ γΟΥῸ ἈΌΘΥΓΑΒ56 τη υἱἀθίυν, πθα 
βαιϊ5 δὰ ἤξὸς νϑῦρθα δαἀϊθηῖθθθ ΔΗ ΤῊ, 
ἀπθ οΟρποβοίπηι5 ϑβοογαῖομη δυγαβῖο 
Βα 55506, οὐ ΠΟΙΜΙ ΠΤ ΤΠΟΤῸ5 Πομρβίος, 
ΡᾺΠΟΒγΌβαι6 οἱ ἀπ }}65 αιδπι πγαὶοβ, ἔπ - 
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γεῖ διὼ τῆς ὄψεως τοὺς ἀνθρώπους, τὸ ἶἷ ζωτικὸν φαίνεσθαι, 

πῶς τοῦτο ἐνεργάζη τοῖς ἀνδριᾶσιν : Ἔπεὶ δὲ ἀπορῶν ὃ 

ΚΚλείψων οὐ ταχὺ ἀπεκρίνατο, ἾΑρ᾽, ἔφη, τοῖς τῶν ζώντων 

εἴδεσιν ἀπεικάζων τὸ ἔργον, ζωτικωτέρους ποιεῖς φαίνεσθαι 

φοὺς ἀλδριώντας ; Καὶ μάλα, ἔφη. Οὐκοῦν σὰ τε ὑπὸ 
σῶν "σχημάτων. κατασπώμενα καὶ τὰ ἀνασπωρμενω ἐν 
τοῖς σώμασι; καὶ τὰ συμπιεζόμενα καὶ τὰ διελκόμενα, καὶ 
τὰ ἐντεινόψνενω καὶ τοὶ ὠνιέμνενω οπεικώζων, ὁμοιότερᾶ Ζε 

"“Φ- ᾽ »“ Ἂ, ͵ ω] ν᾽» 

σοῖς ὠληθινοῖς καὶ πιθανώτερω ποιεῖς φαίνεσθαι ; 
Ν Ἀ ᾿; ΠῚ Ἃ ,ὔ ἴω ,ὔ ͵7 

Τὸ δὲ χαὶ τ σὰ πάθη τῶν ποιούντων τι σωμά- οὖν. ἔφη. 

χων ἀπομιμεῖσθαι; οὐ ποιεῖ 

Εἰκός γ᾽ οὖν, ἐφη. 
ἀφιμλαρειμὼ σὰ ἐμμβᾶθα ἀπεικαστίον, σῶν δὲ 

" εὐφραινομιένη ἤ ὄψις μιμήτέω ; 

Οὐκοῦν καὶ 

Πώνυ μὲν 

σινῶ τέρψιν τοῖς “)εωμοένοις ; 
σῶν μὲν μαμοχένων 

νενικηκότων 

Σφόδρα γέ: ἐφη. Δεῖ 

ἄρα; ἔφη, τὸν ἀνδριαντοποιὸν φὼ τῆς ψυχῆς Ὁ ἐργῶ τῷ εἴδει 

προσεικαίζειν. 

-ι 

Πρὸς δὲ Πιστίαν τὸν σῳραποποιὸν εἰσελθών, ἐπιδείξαντος 9 
αὐτοῦ τῷ Σωκράτει νώρακας εὖ εἰργασμένους; 
Ἥραν; ἔφη» καλόν 8; ὦ Πιστία, τὸ εὕρημα, 

Νὴ τῆν 

ο σχὸ τοὶ μὲν 

δεόμνενα, σκέπης τοῦ ἀνθρώπου σκεπάζειν τὸν ϑώρακα, ταῖς 

δὲ χερσὶ μῆὴ κωλύειν χρῆσθαι. ᾿Ατὰρ, ἔφη, λέξον βίοι, ὦ 
΄ 

Πιστία, διὰ τί οὔτε ἰσχυροτέρους οὔτε Ρ σολυτελεστέρους 

Ῥ65 δὲ οὐΐοβοβ ρϑῃΐοῖο γϑάάρυο τη]]οι. 
Ιη Ἰοοο ῬΊΙπΙ οτηπία βιιης σοεγθηα δὰ 
Ἰΐγιδας οαίγοηναβ Ῥἱοῖαγο : αυΐϊθὰς. ΟρΡοΟΙΪί 
ῬΙΙηΐα5: σογροτα Θηΐην ρίη 676 δὲ πιθαϊα 
γεγιηι 68ὲ χιυΐάσην πιαξτιὶ οροΥγὴ8, 56 ἴπι γιὸ 
ηνμ ρ]ογίαην ἐμϊογῖη. 

5 Κλείτωνα} ϑίοθεοιιβ ζλίσωνα 5010 11. 
πο ρῥἴδηθ ] ἸΡΤΙΟΥΆΤΩΙΙ5 Ποαΐο ; 50}. 1. ἵν. 
5. αχία Ῥαυγῃαβίστη Ρἰοἰογοτα Ῥοϊγοϊοίιιπι 
ΡΑΤΙΤΕΥ ίατηα σο] οργαίαση ποτ παν]. 

Ἡ ὁρῶ σε] ϑίοθεουιβ ὁρῶ γε ἀαΐ, ἀΘ ΠΟΘ Ρ5 
ἐργάζῃ β5τηροχ Ψυπεηδ. 

Ϊ ζωτικὸν] ϑιοῦτοιι5 ξωτικώσερον Ὠδθοῦ ; 
Ὁπᾶθ Θιορηδηυ5 ζωτικωτέρους οἰ οἰ οΡαί. 

Κ σχημάτων] “χῆμα 65 ρμο5᾽{10 ΠΟΙΆ ΠΙ5 
δας βίαπεθ. αὐ ᾿ποράθης 5, [Ι!ἢ 14}1 ροϑὶ- 
τἴοηθ Ραγίος χιφοάδτη οὐ τηριηῦτγα ἀοίγα- 
ΒΌΠΙΟΥ δαξ βυιγρατα {γα τιγ, «]1ὰ οοπ- 
ΒΕ Ὑπρσαπίαγ ἀξ ἀἸσ γα] πειγ, συράαπι ἀ6- 
πΐχας ἱπίοπἀσηίαν αὐ γοϊαχαμίυν : αο- 

τατη οτηπίμτη ἀο γ δου ΪΟπθῖη, το γαοίϊ ο ΠΘΠ1, 
σοηϑ χ] Ο]ΟΏΘΙΩ, αἰβιχδου!οπθτη, 1 ΘΏΒΙ 0 - 
ΘΙΏ, Οἵ ΥΟΓΉ ΒΘ ΟΠΘΙῚ 5 ἢάο του Ἰτηϊςαίτιι 
βία πα υ 15, Υἱΐδε βρθοίοια ἱπάϊέ πη ρΊηἱ Πο- 

ΤΩ] 5 ἴῃ Φ0Ι6 Θχρύθεβθ. 8. 
1 κατασπώμενα) ϑίοθεθιιβ τηα]θ κατωρ- 

τώμενα, οἵ ἀθίποθρ5 ἀνειμένα. Παθοί. 
τὴ τὰ πάθη] ϑίορειιβ σὰ ἤθη Παθοέ, οἱ 

ἀοϊπάς ΒἰΊΡΙοΧ εἰκαστέον. 
Ὦ εὐφραινομένη ἡ] Ψυραίιτι εὐφραινομένων 

ὄψις ΜΝ αἰοκϑηδῖν 116 οοΥγϊροθαῦ, αἱ ἐξ δηΐο- 
σράροτο ρδγιοῖρίασα Κι θογοῦ ; οοπίγα ἡ ὄψις 
εχ ϑίορωο βουίρϑῖς Ζϑιπθ Οιιοῦ οαϊαὶ, 
σΟΠ]ΘΟίΆΠ4Ο ἀδϑθοιέι5 οί θεία ὙΝ εἶ5κθ. 

Ο τὸ τὰ μὲν] αιοά οοπροογας ἩΠμπάο- 
θυγρ, τὸ ῬΥῸ νυ]ρσαίο σῷ οχ οβϑίαμο 1. 
οὐϊαῖ Τγηοϑιῖ, φαΐ νοῦθα σοῦ ἀνθεώπου 5115- 
Ῥϑοίαᾳ μαθυΐῦ, αιοά Ἰοοο ἱποουηιηοάο 1ο- 
οδία 1}Π1 5850. νἀ αηίατ, 

Ῥ πολυτελεσσέρους] ἘΙος νοσαθυ]υϊα 
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18 καὶ τἄλλα ὡσαύτως ἔοικεν ἔχειν σῷ σῷ λόγῳ. 
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σῶν ἄλλων ποιῶν τοὺς ώρακας:, πλείονος πωλεῖς ; Ὅτι. 
ἐφη, ὥ τῆς νόρημν εὐρυθμιοτέρους ποιῶ. 5 Τὸν ῥβϑμν: δ᾽, 
ἐφή, πότερα ν μέτρῳ ἢ σταθμῷ ἐπιδεικνύων, πλείονος “ σιμῷ ; 
οὐ γὰρ δὴ ἰ ἰσοὺς γε πῶώντας οὐδὲ ὁ ὁμοίους οἶμαί σε ποιεῖν, 
εἶγε ἁρμόττοντας ποίεῖς. ᾿Αλλὰ νἢ ΔΙ, ἔφη, ποιῶ" οὐδὲν 

γὰρ ὀφελός ἐστι σώρακος ἄνευ τούτου. Οὐκοῦν, ἦφη, 
σώματα γε ἀνθρώπων ᾿ τὰ μὲν εὑρυθμιά, ἐστί; τὰ δὲ “ ἀῤ- 
ῥυθμα: [Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. [ὡς οὖν, ἔφη, σῷ ἀρῥύθμῳ 
σώματι ἁρμόττοντα σὸν ώραπα εὔρυθμον ποιεῖς ; Ὥσπερ 

ἥ 

καὶ ἁρμόττοντα, ἔφη: ᾿ ἁρμόττων γάρ ἐστιν εὔρυθμος. 
15 Δοκεῖς μοι, ἔφη ̓  Σωκράτης, τὸ εὔρυθμον οὐ καθ ἑαυτὸ 

λέγειν, ἀλλὰ πρὸς σὸν χρώμενον" ὥσπερ, ἂν εἰ φαίης ἀσπίδα, 
δου 2 ᾧ εὰν ἁρμόττῃ, τούτῳ εὐρυύρωον ᾿ εἶναι, καὶ χλαμύδα, 

Ἴσως ὃς 
"- ἄλλο τι ἧς μικρὸν ἀγαθὸν τῷ ἁρμόττειν πρόσεστι. 

Δίδαξον, ἔφη, ὦ Σώκρατες, εἴ τι ἔγεις. ἭΗττον, ξ σῷ 

βάρει ἀδιννα οἱ Αὐρλλυντη σῶν ̓ ἀραρμὀρεδ, φυκῆχα 
σταθμὸν ἔχοντες. οἱ μὸν “γὰρ ἀνάρμιοστοι, ἢ ὅλοι ἐκ τῶν 

ὠμνων κρεράμνενοι ἢ καὶ ἄλλο τι τοῦ σώματος σφόδρο πιέ- 

ζοντες; δύσφοροι καὶ χαλεποὶ γίγνονται" οἱ δὲ ἁρμόττοντες, 

διειληρυμένοι, τὸ βάρος. φὸ μὲν ὑπὸ τῶν κλειδῶν καὶ ἐπωμίδων, 

σὺ δὲ ὑ ὑπὸ σῶν ὦμμων, σὸ δὲ ὑπὸ τοῦ στήθους, τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ 

γώτου, χσὸ δὲ ὑπὸ τῆς γαστρὸς, ὀλίγου δεῖν οὐ φορήματι 

νἹ οι μη νἰϑιιηῦ) ἔπε ἈΠΕ Κοηΐο ἀππο- νοϊὶιϊ. Ναπο ἱρίτανγ ααφσῖε οχ ῬΊβεῖα, 5ἷ 
ἰανὶτ Εγηθϑῖ, πῸ}}ὰ οὐϊία σχαϊϊοπθ. 

ἃ Τὸν ῥυθμὸν δ] Μυϊσο οπηϊββιση δὲ 
οιδάρηϊο Τθοποΐανίο, οχ νεχϑίοηθ Βοβθα- 
γἹἱο 5 δι ἀτάε ἘΠ 6511, 

" μέσρῳ) Νοηρθ οὔηηῖβ τῆν Πγηῖς 
συϊάρχηῃ γιεριογο πα ϊσαΐιγ, οἱ Πος ἰρ5ο, αὐ 
Αυβίοίρὶος. αἱ, ἀρ]οοίαί, χαρά σουέο ηιι- 
ΤΩΘΙῸ ΘΟΙ παν : 56 ΠΕΓΉΘΙΊΙΒ 1116 Θθϑο ἴπ 
αἰνουβῖβ σθθι5 ροίοβί, ἴῃ αἰϊηιοηδίογιο, Ῥογι- 
εἰθν, {6Ή1})0γ.6, πιοίιε οἷο. Ηΐϊπο ϑοογαῖῖ 
ἑυθμὸς ἐν μέτρῳ καὶ σταθμῷ. Ἡωτς Τὺ- 
πεβεῖ δὰ ἢ. 1, βρὰ σταθμὸς πὶ χη γίμτηο 
οοηνοηϊαΐ, ὩΟὴ ἀοοιῦ νῖν ἀοεοίι. Νοςο 
οἰπηΐηο ϑοογαῖοα ἀόσθσο νοϊυϊέ αἰ εἷς 
ὙΠ ν Πηλι5. αἰ ααοΐ τηραϊα ἀϊοαΐαγ, 568 
Ροίι5 γε οοη δὰ δοσιαγαῖίιβ Ποβοοηάδηη 
νἰγτ 6} 68}, ατα ρΥ βία θα ηΐ ἸΟΥοδο ΟἿ 115 
Ἰην]αγο οὐ ἀπιοοτο ΠυαϑΕ 0 }}}15 νυ 5 

τηδἾι5. Ἰου οὶβ βὰἷβ βίδίαϊε ργθίϊατη ΡῬΓῸρ- 
ἴογρα, αιοά εἰπὲ δ] 1 ηἷβ εὐρυδμόσεροι, 480- 
το ομηίου θι15 6}}15 νἱγίιε5 ἤάοτη ἔδοϊαΐ, 
θονο ἈΥριΙΠΠΘΠΐῸ ΠῚ ρομάργο δῇ μηρη- 
διτὰ ῥυθμὸν Θυστὰ οσυρ᾿αἰ5 ἀομηοηπβίγοι ὃ 
Θυαγο Ργὸ ἐσ δεικνύων ΒΟΥ θη ἄϊι πὶ σθη5θῸ 
ἀποδεικνύων. 

ς τιμᾷ] Ουπὶ ὙΝ εἰκῖίο Ἐγποϑέιβ σιμᾷς 
ἱπνοχοσαῖ, αιοα γοίορσανιε Ζθϑιπο. 

ἃ ἄῤῥυθμα)] Ἑδά. ργ. ἄρυθμα ἢϊς ἀδπὶ ς 
αι βουρίυτα δἱ πθίαιιθ ΡΟΥΘ] η βογναια 
Γαϊδβοῖ, ΡΙΌΡΑΥΙ ροίογαζ, 

6 ᾧ ὁ ἐὰν} ὕὔβιπὰ Αἰσαπι ραγεϊου!α ἰὰν 
ΡΓῸ ἄν ποραῖ οὐΐαπη ΕἸΒΟΠΟΥ ἴῃ (ΟΠ ΠΊΟῊ - 
ἰαγὴς δὰ Ῥ]αϊοηῖθ Ογαΐν πὶ Ταὐτίοι α 
ΧΙ. Ρ. 1Χ. εἰ Χ. ἡ. 9]. αυαῃην!5 ῬΪαιοι δ 
φεΐδηιν οἱ ΧΘπορπομεῖβ ἴπ ΑΠΑΒΔΒῚ 1. 111. 6 
ἴοσᾷ αϑὐογαπέαν Βυΐο ΠΠΟΒΕΓΟ 51 ΠΉ1]18, 
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ἀλλὰ ὃ προσθήμιατι θοί “ασιν. ἢ Εἴρηκαις» ἔφη, αὑτὸ; δι 

ὅπερ ἔγωγε σὰ ἐμὰ ἔρ γῶ πλείστου ἄξια γομυίζω εἶναί. ἔνιοι 

μέντοι σοὺς ποιπίλους καὶ τοὺς ἐπιχρύσους σώρακος μᾶλλον 

ὠνοῦνται. ᾿Αλλὰ μμῆν» ἔφη, εἴγε διὰ ταῦτα μῆ ὡρμόττοντας 

ὠνοῦνται. κοωκπὸν ἔμοι γε δοκοῦσι ποικίλον τε καὶ ἐπίχρυσον 

ὠνεῖσθαι. 

τοτὲ μὲν κυρτουμένου, σοτὲ δὲ ὀρθουμένου, πῶς ἂν ' ἀκριξδεῖς 

νώρακες ἁρμόττοιεν: Οὐδαμώς, ἔφη. Λέγεις, ἔφη, ὧρ- 
μιόττειν οὐ σοὺς ἀκριξεῖς, ἀλλὰ τοὺς, μμῆ λυποῦντας ἐν τῇ 

χρείᾳ. Ἐ Αὐτὸς, ἔφη, τοῦτο λέγω, ὦ Σώκρατες, καὶ τὰ 

νῦν ὀρθῶς ἀποδέγη. 

ΟΑΡ: ΧΙ. 

ΟΜ ΤΗΕΟΒΟΤΑ ΜΕΠΕΈΠΙΟΕ Ὲ ΑἯἾΤΕ ΑΜΑΊΟΒΟΜ 

ΠΟΒΝΌΜ ΟΟΝΕΑΒΌΤΑΤΟΝ ΘΟΟΘΒΔΊΤΙΕΝι 

ΑἸΙΧΊΓΟΙΕΝ-5 

Ν ͵ , 5 - Χ -“ φὸ "»ἭἬ 

ΤΓυναίκος δέ ποτε ουσῆς ἐν τῆ πόλει καλῆς. ἢ ονοίμον ἤν 
] Θ δό τ Ἁ Ω δ "- ΠῚ (θ ᾿ θέ 

ἐοδοτή, καὶ οἱᾶς συνείνωι πειίθοντι, μυνησθεντος 
95. »οὦ -“" 7 Χ Ἀν ἢ 4 [ἡ - 7 

αὐτῆς ὌΝ τὴν ὑκώωνν ΤΙνΟς9 Μὲ κόρ φντς οτι τ »μμνρύνα εἰῆ 

λόγου σὸ κάλλος τῆς γυναικὸς, καὶ ζωγράφους φήσαντος 
7 

εἰσιέναι πρὸς αὐτὴν ἀπεικασομένους; οἷς ἐκείνην ἐπιδεικνύειν 

7Ζω 
2 

᾿Ατὰρ, ἔφη, τοῦ σώματος μὴ “μένοντος: ἀλλὰ ἢ 

ἢ εἶναι] Τλρτὶ ΕἸογοητῖηὶ Α. Β. (. εἴη 
ἄδηῖς; ἀεἴποθρϑβ ἴη Ψαυπεῖπα σῷ Θχοῖϊαϊέ ; 
ῬΡοϑβίθαε εἴ σι ἔχοις Ῥατγὶς. 11]. 

8 προσθήματιἾ ϑυροοίαπι 510] νοσδδιι- 
Ἰυτα ὙΝ οἰβίκθ ἴῃ ἐσθήματι γ6] περιεσθήματι 
ται Αγ] νοὶ, 

ῃ Εἴρηκας --- αὐτὸ, δ ὅπερ} ἰὐϑ᾽ίαια5 
ἀἰοϊταγ αὐτὸ τοῦτο. ἃ 51. οἰΐατη Β]ι- 
ἰάγοιι5 ἴπ (Ἰθουηοπα ο. 294. αὐτὸ μὲν, ἔφη, 
λέγω. υν Βοἶθκο τοῦτο δ ἀϊτιστη τηδ]εραΐ. 

1 ἀκριξεῖς} ϑπὲ 4] φΟΥΡΟΥΪ5. ᾿τηπηοίϊ 
τοΘτΉὈΥΐ5 οἱ Ῥαγίθι5. οΥπἶθι15 ΤΠ Δ6οιι- 
Ταῖθ σοησταμηΐ, οἵ Ἰον 551 Π}115 ΘΟΓΡΟΥΪ5 
ΤΠ .15 ΘΟΓΙΙΠῚ τιϑιγὴ ἱποοτητηοάττη οἱ πη0- 
Ἰεβίμτη ἔαδοϊαΐ. 

κ αὐτὸς -ο λέγω] Ἐγποριῖ αὐτὸ σοῦτο 
λίγεις Ξοπ]θοογδῖ βου θοπάατη, νυ]σαίαπη 
αὐτὸς --α λίγεις σοπίγα ἀοίρησι!ς Ζειπο, 
γΘΙὰ: οοάοστη βθηϑδιι ροϑϊίαστη, ϑ 2 αὐτὸ 

ἴῃ ἰοχίο ροβιι, σοίογαπι Ῥαυϑπθ ἘαΙο- 
ΠΪβ5. Ἰδοιομομη αὐτὸς --α λέγω ὈγΟθαη5, 89- 
βϑηζοηΐο ὙΥ οἰβκίο. 

Ἰ Θεοδόέτη}] Ἐπππο Ἰοσυπὶ ἰαάας ΑἸΠ6- 
Πδρ5 ΄. Ρ. 290. 1}. Τπροάοίο ρμοβίθα οἰ ΠΊ 
ΑἸοΙ Ια σοπϑυθνῖῖ, ΘΌΤΩΘΙ6. ΣΩΟΥ ΤΩ, 
ΤΩ ΠΙΘΌΥΙ σὰ νροΐθ σοῃίθοϊζιπ), ογογηδν ζ. 
ψιάδ. Αἰῆοη, Χ]111.. Ρ. .574.. Ε. Ἐδτα 
ΠΟΥ ΠΟ] 5ϑίτηα5 ΟὙἐροἴδο του Ὑ 1065 ΘΟΙΏ- 
τηοτηογαῦ 1 Ἰθαηΐι5 ΤᾺ [. ν. 582. 
ΤἸϊαθυτα Ν. Ἡ. Χ]11. 99, οἰἴατα (4]- 
ἸΙδίο τυ ΥΪχ φουηποιπογαίτι, ααδουτα 
ΒΑΡ ΘΥΙΕ ΒΘΥΤΩΟΠΟΠῚ ϑοογαΐίθϑ, 

τὴ καὶ οἵας] απο ΕΥΠοβιίαηδη) ν Ὁ] ρδιὶ 
οἵα σοΥγθοι οποῖ ἤγτηανὶὶ ΕἸογθηξ, Ἐ). 

Ἢ πείδεντι] ΤΏΓΘΠΠ ρα νοὶ λόγῳ ν6] ἀργυ- 
ρίῳ. ΒΘΘΘΔΥΙΟ πενθοῦντι νους, αἰιοά (85- 
ταὶϊῖο οαἀϊάϊε, 

14 

Αρυά ᾿ 



1δῶ ΧΕΟΕΝΟΡΗΟΝΤΙΝ ΜΕΜΟΒΝΑΒΙΌΝΜ 

ἑαυτῆς ἃ όσα κωλὼς ἔχοι" Ἵτέον ἂν εἴη ᾿ϑεμρριάνδυρί, ἔφη 
ὃ Σωκράτης" οὐ γὰρ δὴ ἀκούσασί γε ὃ τὸ λόγου κρεῖττόν 

ἐστι καταμαθεῖν. Καὶ ὁ διηγησάμενος, ἃ οὐκ ἂν φθάνοιτ᾽, 

ἔφη. ἀκολουθοῦντες : Οὕτω μὲν δὴ πορευθέντες πρὸς σὴν 

Θεοδότην, καὶ καταλαβόντες " ζωγράφῳ φινὶ  παρεστηπυΐαν, 

ἐθεάσαντο. παυσαριένου δὲ τοῦ ζωγράφου, ὦ ἄνδρες, ἔφη ὁ 
Σωκράτης, πότερον ἡμᾶς δεῖ μᾶλλον Θεοδότῃ χάριν ἔχειν, 

ὅτι ἡμῖν τὸ κἄλλος ἑαυτῆς ἐπέδειξεν, ἢ , ταύτην ἡμῖν, ὅτι 

ἐθεασάμεθα, ἾΑρ᾽ εἰ μὲν ταύτῃ ὠφελιρμνωτέρα ἐστὶν ἡ ἐπί- 
δειξις, ἔ ξαύτην ἡμῖν γάριν ἐκτέον" εἰ δὲ ἡμῖν ἡ ϑέα, ἡμᾶς 

ταύτῃ. Εἰπόντος δέ τινος» ὅτι δίκαια λέγοι, Οὐκοῦν, ἔφη; 
αὕτη μὲν δἤδη τε τὸν παρ ἡμῶν ἔπαινον κερδαίνει. καὶ, 

ἐπειδὰν εἰς πλείους διωγγείλωμνεν, πλείω ἢ ὠφεληθήσεται" 

ἡμεῖς δὲ ἠδὴ τε, ὧν ἐθεασάμεθα, ἐπιθυμοῦμεν ἅψασθαι, καὶ 
ἄπιμεν ὑποκνιζόμενοι, καὶ ἀπελθόντες ποθήσομεν. ἐκ δὲ τού- 
σῶν εἰκὸς, ἡμᾶς μὲν ϑερωπεύειν, σαύτην δὲ “εραπεύεσθαι. 

Καὶ ἡ Θεοδότη, νὴ Δί, ἔφη, εἰ τοίνυν ταῦθ᾽ οὕτως ἔχει, ἐμὲ 
ἂν δέοι ὑμῖν τῆς σεως χάριν ἔχειν. Ἔκχ δὲ τούτου ὁ Σωκρά- 

τῆς» ὁρῶν αὐτήν φζε πολυτελὼς κεκοσμημένην; καὶ μητέρα 

παροῦσαν αὐτῇ ἐν ἐσθῆτι καὶ σεραπείᾳ οὐ τῇ τυχούσῃ, καὶ 

σεραπαίνας πολλὰς καὶ εὐειδεῖς, καὶ οὐδὲ ταύτας ἠμελη- 

μένως ἐγούσας; καὶ τοῖς ἄλλοις τὴν οἰκίαν ἀφθόνως κατεσ- 

κευασμένην, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Θεοδότη, ἔστι σοι ἀγρός ; 
Οὐκ ἔμοιγ᾽, ἔφη. ᾿Αλλ᾽ ἀρα οἰκία ' προσόδους ἔχουσα ; 

Οὐδὲ οἰκία, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴ " χειροτέχναι σινες; Οὐδὲ 

ἃ ὅσω καλῶς ἔχοι ΤὨΓΟΠΠρο ἐσιδεικνύναι. 

51 νο]υϊδθοῦ ἈΧ ΘΠΟΡΏΟΝ αἴσοῦθ φιδοιιγιφιίθ 
μαδογογὶ μειολινὶἐιαϊγυῖς οογιηιθηἀαἰϊογιόηι, 

αὖ σοπβυϊς ΗΙπαρηθυτρ, ὅσα καλὰ ἔχοι 
ἀἴσογο ἀθθοθαί. 

Ὀ ϑεασομένους] ἘΠ4, ρῃυ. ϑεασαμένους. 
ΑἸμομθοβ ΧΙ]. 6. ὁχ ἢ. 1. ϑεασομένοις 
Ἰαιιάαι. 

ς σὸ λόγου] Μυϊραίαπα σοῦ "λόγου Τιροποὶ. 
τημίαθαΐῖ ἴῃ εἰ σοῦ λόγου κρείσ πων» (ον ῖ9- 

58} Τγηθϑίὶ σογγθοιίϊ οποία δυτηδης Πἰδυ] 

ΕἸογοπεῖπὶ Δ. Β. Ο. Εν, ἀκούσας ἤγετο τὸ 
λόγου κρείττον ψαθοδηὶ 1. 11. δ, 

ἃ οὐκ ἂν φϑάνοιπ᾽] ΗΙς οἱ ΤΙ. πὶ}, 

σαπὶ ἱπίουτορΆ πα βῖρηο βου ρϑὶ ἔουτη τη 

Αἰεσαμι: φιοῖνη υο5 δἰαίΐζηυ ἢν ϑθχιιηι- 
"πὶ ἕ 

[3 ξωγράφῳ] ἘΔά. ργ. ζωγράφου μᾶ- 

Θηΐ. 

᾿ ταύτην ἡμῖν χάριν ἑκτέον] Ἐπὶ ῬΙῸ 
τα ύτην ἡμῖν χ. δεῖ ἔχειν, αἰ δηΐοα ἐσέον 
ἄν εἴη ϑεασομίνους Ῥτο δεῖ ἰέναι, ϑεασομένους. 

ἤδη «εἼ] Οἰπηΐθδιχη ἷπ τοΟθὨ]ΟΥθι}5 τε 
ΟΧ ΕΗ ΡΙ τονοοδνῖς ΕΗ ΘΒ. 

Ὦ ὠφεληθήσεσαι] 1τὰ οιΐατα Ὑ οβϑίαπιβ 1. 
ὠφελήσεται Ἑὰά. ρΡγ. 

ἱ προσόδους ἔχουσα) ΤπξοΓργοίαπίωγ σαρ- 
ἔχουσα; ταργοράρθιῃ οχ Ἰοοδίϊομπθ ἀοτηὰβ 
1πι9]σῖι, 

Κ χειροσέχναι) ϑουνὶ ορίῆσθβ, σθουυτη 
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χειφοτέχναι; ἔφη. Π|66εν οὖν, ἔφη; τὰ ἐπιτήδεια ἔχεις ; 
1 Ἐάν τις; ἔφη» Φίλος βοι γενόριενος, εὖ ποιεῖν ἐθέλῃ, οὗτός 
μοι βίος ἐστί, Νὴ τὴν ἽΒρων, ἔφη, ὦ Θεοδότη, κωλόν γε 
τὸ κτῆμα, καὶ πολλῷ ἢ κρεῖττον ὀΐων τε καὶ βοῶν καὶ 

αἰγῶν, "φίλων ἀγέλην κεκτῆσθαι. Ατὰρ, ἔφη; πότερον φῆ 
τύχη ἐπιτρέπεις, εᾶν τις σοὶ φίλος, ὥσπερ μυῖα, προσπτῆται, 

ἢ καὶ αὐτή σι μηχανᾷ; ὼς δ᾽ ὧν, ἔφη, ἐγὼ σούτου βη- 

χανὴν εὕροιμι ; Πολὺ νὴ Δί, ἔφη; προσηξόντως, μᾶλλον ἢ 

αἱ φάλαγγες" οἶσθα γὰρ, ὡς ἐκεῖνοι Μηρῶσε τὰ πρὸς σὸν 

βίον' ἀρἄχνιω γὰρ δήπου λεπτὰ ὑφηνάμεναι: ὅ τι ἂν ἐνταῦ-- 

θα ἐμπέση, τούτῳ τροφῆ χρῶνται. Καὶ ἐμοὶ οὖν, ἔφη, 
συμζξουλεύεις ὑφήνασθα; τι ήρατρον; “Οὐ γὰρ δῆ, 

ἔφη, οὕτω γε ἀτεχνῶς οἴεσθαι γρὴ τὸ πλείστου ἄξιον 
ἄγρευμνα, φίλους, δ)ηράσειν. οὐχ, ὁρᾷς, ὅτε καὶ τὸ μικροῦ 
ἄξιον, τοὺς λαγώς, ̓ ϑηρῶντες πολλὰ τεχνάζουσιν : “Ὅνι 

μὲν γὰρ τῆς γυκφὸς νέμονται; κύνας Ρ γυκτερευτικὰς πορισᾶ-- 

μένοι, ταύταις αὐτοὺς ηρῶσιν" ὃ ὅτι δὲ μεθ ἡμέραν ἀποδι- 

δράσκουσιν, ἄλλας κτώνται κύνας; αἵτινες, ἣ ἂν ἐκ τῆς 

γομιῆς εἰς τὴν εὐνὴν 4 ἀπέλθωσι, τῇ ὀσμῇ αἰσθανόμεναι, εὑ-- 

ρίσκουσιν αὐτούς" ὅτι δὲ ποδώκεις εἰσὶν, ὥστε καὶ ἐκ τοῦ 

φανεροῦ τρέχοντες ἀποφεύγειν, ὄὥλλας αὖ κύνας ταχείας 

ταρασπευάζονται, ἱγὰ ᾿ χωτὼ πόδας ἁλίσκωνται" ὅτι δὲ καὶ 

ταύτας. αὐτῶν 5 φινὲς ἀποφεύγουσι; δίκτυα ἱστᾶσιν εἰς τὰς 

ἀτραποὺς, ὃ ῇ φεύγουσιν, ἵν εἰς ταῦτα ἐμπίπτοντες συμποδίζων- 

τα. Τίνι οὖν, ἔφη, τοιούτω φίλους ἂν ἐγὼ ηρῴην. "Ἐὰν 

τη πἀΐηθ ΑἸΠρΘμΐς ἔδγθ οὔσπθβ αἰν 5 βου!ρίοσοβ οἰΐατη ργοβαῖϊοῖ. ΑἸ]ϊοχαΐημ ἀδ 
ςοηβίδθδηΐ. 

1 ̓ Ἐάν σι6] ΨψαϊοκΚουαῖν ὃ ἄν τις τηδὶοραί; 

νυ]ραίατη ἱ ἱπορίο ἀοξεηάϊς Ζεουπο. 
Τὰ κρεῖσσον ὀΐϊων] ϑίαρῃδῃϊί σΟΠ] ΘΟ ΠΙΥΆΤΩ 

κρεῖσσον ἢ ὀΐων γΘοΘρουιηΐ Π,ΘοΠο]αν (ογί]8, 
Ὑ εἰβίαπια, ϑιγοίῃίαπα εἰ ϑομϊζίαπα, ροβίία 
50 ]]ΠἸσοὲ ροϑύ κσζρμω τηδήογ αἰβιϊηοίο πο. 

ἢ φίλων ἀγέλην) «Τυπεῖπα φίλων δὲ ἀγ. 
αυοὰ ἴῃ φίλων δὴ τηυίαν!ε (ὐδβίδ!ο. 

ο Οὐ γὰρ δὰ] Ἐερείε συμβουλεύω ὑῷ. τι 
ϑήρατρον Βηΐ6 Πδος νοῦῦα, ϑθαθθη5 ἔφη ὃΧ 
Μορβίδηο 1, δἀάϊάϊε Ζουπο. 
Ρ νυκτερευτικὰς} Οὐτὴ ἀο σαηῖρυ8 σοη6- 

Ταῖτη αϊοϊίυγ, βδοχὰ ζωτηΐπθο υἱοῦ 

υ 

Βοο σϑῆθύθ να]εΐ συοὰ ῬΙυίαγομι5 αἷέ ᾿π 
Αἰπαίουϊο Ρ. 55. οἀ. Ἡυζίεη. ϑηρατικὸς οὐ 
“οἷς ἄῤῥεσι χαίρει μόνον, ἀλλὰ καὶ Κρήσσας 

φρέφει καὶ Λακαίνας σκύλακας. 

4 ἀφόλήνεὶ Φυπεπα ἐσέλθωσιν ἀεί. 
᾿ κατὰ πόδας] Ιῃ Ογίορ. 1]. γἱ. 40. 

οδῇ κατὰ πόδας αἱρεῖν, ΟὈγδιι σΑΡΘΓΘ. 
5 τινὲς ἀποφεύγουσι) [πὶ Ογποροθίῖοο Π0Π- 

{τν. 29. Πορβίου : κατὰ πόδας δὲ οὐ πολ-- 
λάκις ὑσὸ σῶν κυνῶν διὰ πάχος ,ραπεῖται" 

ὅσοι δὲ ἁλίσκονται, παρὰ φύσιν σοῦ σώματος, 
τύχη δὲ χρησάμενοι. ἀηᾶ6 τοοίο ἂγριοθδῖ 
Αὐτίδπιϑ ΟΥποροίϊοῖ οὰρ. 2. δθοί. 2. 
ΣΧ ΠΟΡΠΟΙΙΕΙ σθπι5 σα ητη Ὑυϑ]οοίιτη ἴβηο- 

ϑ 

6 

7 



Ι0 

11 

12 μόν ζε καὶ παραμιόνιμόν. ἐστιν. 

8 μέγιστα εὐεργετοῖεν. 
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νὴ ΔΙ᾽ Ἂ ἔφη; ἀντὶ κυνὸς κτήσῃ, ὅστις 'Φος ἰχνεύων μὲν σοὺς. 

Φιλοκάλους καὶ πλουσίους εὑρήσει, εὑρῶν δὲ μηγχανήσεται, 
Ω“ 3 7 ᾽ ᾿ 3 Ν Ν 7, Ν -“ ᾽ 

πως ἐμξάλη αὐυτοὺυς εἰς τὰ σῶ δίκτυα. Και ποῖα, εᾧη9 
ΜΔ νν Ἵ αἱ Χ ΄ 1 Ν 7, " 
ἐγω δίκτυα ἐγώ; Εν μεν δήπου, εῷη9. και μᾶλα εὖ περι- 

,ὔ “ ἣν “ 

πλεκόμενον, τὸ σῶμνα" ἐν δὲ τούτῳ Ψψυχῆν, ἢ " καταμανθά- 
. ἃ » ΄ , ι ὧ “ , 

γεις9 καὶ ὡς ὧν ἐμθλέπουσα γαρίζοιο, καί ο τι ἂν λεγουσὰ 

εὐφραίνοις, καὶ ὅτι δεῖ τὸν μὲν ἐπιμιελόμενον ἀσμένως 
ὑποδέχεσθαι; σὺν ὃὲ φρυφώντα ἀποκλείειν, καὶ ἄρρω- 

στήσαντός γε φίλου φροντιστικῶς ἐπισκέψασθαι, καὶ 
7 7 “- ἐν -- ,7ὔ 

καλόν τι πράξαντος σφόδρα συνησθήναι, καὶ τῷ σφόδρα 

σοῦ φροντίζοντι ὅλῃ τῇ ψυχῆ κε λίροι φιλεῖν γ" 

μὴν, εὖ οἶδ᾽, ὁ ὅτι ἐπίστασαι οὐ μόνον “μαλακῶς, ἀλλὰ 

“καὶ ὁ ὅτι ἄριστοί σοι εἰσὶν οἱ Φίλοι; οἱδ᾽ ὅτι 

οὐ λόγῳ, οἰλλ᾽ ἔργῳ ἀναπείθεις. Μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη ἡ Θεοδό- 
Τῆ9 ἐγὼ τούτων οὐδὲν. μηχιοινώμιαι. Καὶ μῆν» ἔφη, πολὺ 

διαφέρει σὸ κατὰ φύσιν τε καὶ ὀρθῶς ἀνθρώπῳ προσφέ- 
Θ Ἀ αἵ δὴ Χ Ν ," δφ“΄', 4Ἁἃ σ' ᾽ 7 

ξεσθαι. καὶ γὰρ δὴ βίᾳ μὲν οὐτ᾽ ἂν ελοις οὔτε κατάσ- 

χοις φίλον" εὐεργεσίᾳ δὲ καὶ ἡδονῇ σὺ δηρίον χσοῦτο ἁλωσι- 

᾿Ἀληδα λέγεις, ἔφη. Δεῖ 
2 

τοίνυν, ἐφή; πρώτον. μὲν φοὺς φροντίζοντάς σου τοιαῦτα ᾿ἀξιοῦν, 

οἷα ποιοῦσιν αὐτοῖς σμικρότατα, μελήσει" ἔπειτα. δὲ αὐτὴν 
Ἃ 

ἀμείξεσθαι χαριζομένην σὸν αὐτὸν᾽ τρόπον.. οὕτω γὰρ. ἂν 

μᾶλιστω Φίλοι γίγνοιντο, καὶ πλεῖστον χρόνον φιλοῖεν, καὶ 

καὶ εὐνοϊκῶρ᾽ 

{τὰ Γαΐβεθ, ααοᾶ ϑοριβῖα Ἐπ ἷβ τη ΐδὶς 
δὰ ἀϑυτὴ γΘ ΔΕ] ΟἸΤῊ, 

{ ᾽Εὰν] Φυπίίπα ἐὰν δὲ ἀράϊε. 
8 καταμανθάνεις] (ὐαδϑία]1ο καταμανθάνοις 

ἀράϊε. 
Ὀ ἀῤῥωσεήσανεός γε] Πρδοίθ Ηϊπάορυτς 

ἴῃ τε τηπίαυϊ ν ] αἷς γε. 
ς μαλακῶς} Ηϊαϊςι]6 ὟΝ οἰβίζο νϑυες, ατὸ 

υδγϑίοἠδὲ αἴθ ζιιηιδέ σὶρ ἰϊοδθη, μριὰ ηϊοὶέ 
τ διιλιίογῖδο,, βογιάθνγ, απο; τὐυο]ιιυοϊογά 
χὶρ ἰϊοδογι. 

ἃ καὶ ὅτι οἱ φίλοι ---- ἀναπείθει: ϑοπέρη- 

ὕδατα Βουμτ ψ Υθου τ τηϊηΐ ρΊαπρ οὔ βοι- 
γὰπη ἰΐα τράάϊάϊε Ὑ οῖσΚο: πὰ τὐοὶΐ ἄτι 
ταῖν ἐπα ἰῖσε 7Υσιιὰρ ἤαδὶ, 80 δολζῖθ586 
ἰοῆ, αἰα85 ἄτι δἷ6 πιϊοἰιξ ηιὶξ τυογἐθηι, δογμθγη 
ἀμνοὶ αἷο ἐπα ποιυϊηγιεϑ, 

Χαρίζοιο δ᾽ ἂν μάλιστα εἰ δεομένοις 

᾿ καὶ γὰρ δὴ] Ψαπεῖπα δὴ Ομ βὶζ, 

Ε ἀξιοῦν] [πι6]]ῖσο 6 βθαιθηςθι}5 στδιεῖν. 
5 τις προσφέρῃ} ϑιορῃδηϊδ πῃ σροσφέ- 

ρήται τοοῖθ χοροῖς Ζθαηθ. 
ἢ τῳ σῶν] Ψαπεῖπα σῳ οτηϊϑἱ, 
Π προσφέρ»ις} Γπ|6]]ῖρο τὰ παρὰ σεαυτῆς. 

ϑοαιθη5. δέωνται Θδὲ ἴπ Τυπεῖηα, Βίθρἢ. 
566. οἱ Ψαῖίο. 1. δέονται Θ5ὲ ἴῃ ΑἸαϊπα. 

Κ ἔσειτα δὲ] Ουπὶ Ηἱϊπάορθατρῖο, Ετ- 
πρϑίϊο οἱ βομζίο δὲ δαάϊαϊ, 

] βουλομένη] ΜεΙδκ ποραίϊομιοπι οὐ 
βιυλ. προΟρββατδτὰ Ῥαΐανς εβ556: ἴῃ 410 
7ααϊοῖο ἱπποοσθητίατη Υἱγὶ τηὰσὶβ 4 δτη ΡΘΓ- 
βρ᾽ οδοϊἑαϊθπι δα ΟΥ. [Ι͂Ππ ἰοΐο νϑῦοὸ ἢος 
Ἰοσο νϑυίθμο πῸΠ 50] πὶ ἃ ἸΘΡΟΥΘ 5Ξ6τ- 
τηοηἷθ ΟΥεοοῖ, βθὰ δὴ ἴρβα δἄθο ϑοογαῖίβ 
βϑηΐϊθηία δρθυτανὶς ΥὟ οἶβίκο. 



Π|ΒΕῈ 1. ΟΑΡ, ΧΙ. 1δὅ 

δωροῖο σὰ παρὰ σεαυτῆς. ὁρᾷς γὰρ, ὅτι καὶ τῶν βρωμάτων 
σὰ ἥδιστα, ἐὰν μέν ὅ τις προσφέρῃ, πρὶν ἐπιθυμεῖν, ἀηδῆ 
Φαίνεται; πεκορεσμένοις δὲ καὶ βδελυγμίαν παρέχει" ἐὰν δέ 

τις προσφέρῃ λιμὸν ἐμποιήσας, κἀν φαυλότερα ἤ» πάνυ ἡδέα 

φαίνεται. Πῶς οὖν ἂν. ἐφη» ἐγὼ λιρυὸν ἐμποιεῖν 

παρ᾽ ἐμοὶ δρναίμην: Τὰ, νὴ Δί, ἔφη, πρώτον μὲν τοῖς 
κεπορεσμένοις μῆτε ᾿ προσφέροις μήτε ὑπορυιμυνήσκοις9 ἕως 
ἂν τῆς πλησμονῆς παυσάμενοι πάλιν δέωνται" "έπειτω δὲ 
τοὺς δεομένους ὑποριμνήσκοις ὡς κοσμιωτάτη τε ὁμιλίᾳ, 
καὶ τῷ Φαΐνεσθαι ᾿ βουλομένη χαρίζεσθαι, καὶ " διαφεύ- 

γουσας ἕως ἂν ὡς μάλιστα δεηθώσι. τηνικαῦτω γὰρ πολὺ 
διαφέρει τὰ αὐτὰ δῶρα, ἢ ἤ πρὶν ἐπιθυμῆσαι; διδόναι. Καὶ 
ἡ Θεοδότη, "ΤΙ οὖν οὐ σύ μοι; ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐ ἐγένου 

συνθηρατὴς τῶν φίλων; 4 Ἐάν γε, νὴ Δί᾽, ἔφη, πείθης με 

σύ. Πὼς οὖν ἂν, ἔφη: πείσαιμί σε: Ζητήσεις. ἐφη; τοῦτο 

αὐτὴ καὶ μηχιινήσῇ» ἐᾶν τί μου δέη. Εἰσιθι τοίνυν, ἔφη, 
“αρινά. Καὶ ὁ Σωκράτης ἢ ἐπισκώπτων Ρ φὴν αὑτοῦ ἄπρονγ- 
μμοσύνην, ᾿Αλλ' ὠ Θεοδότης ἐφη, οὐ πῶᾶνυ ΜΝ ῥᾷδιόν ἐστι 

σχολάσαι. καὶ γὰρ ἴδια πράγματα πολλὰ καὶ δημόσια 

παρέχει μοι ἀσχολίαν" εἰσὶ δὲ καὶ φίλαι μοι; αἵ οὔτε 
ἡμέρας οὔτε νυκτὸς ἀφ᾽ αὑτῶν Ἱεξάσουσί με ἀπιέναι, φίλ- 
χρῶ τε μανθάνουσαι παρ᾽ ἐμοῦ καὶ ἐπῳδάς. ᾿Ἐπίστασαι 
γὰρ, ἔφη, καὶ ταῦτα, ὦ Σώκρατες ; ᾿Αλλὰ διὰ τί οἴει, 

ἔφη; τ᾿ Απολλόδωρόν σε τόνδε καὶ ᾿Αντισθένην οὐδέποτέ βου 

᾿ ϑῳ τῶν 

τὴ διαφεύγουσα)] Ηοο ργεοθρίμθτη ἰθη6- 
Βδῖ τηογοίσίχ δρυὰ ογοπί, Ηρδυΐξ. 11. 11]. 
125: ιμεπάαηι πιΐϑογα οἤοπαΐ ηυϊίοηι 6715 
ποοίοτη, ογατιίοηι : ἤας ατΐό ἰγαοίαδαΐ υἱγηιην, 
αἱ {{{{π| απιΐπυτι οσμρτάμην ἱπορία ἡποοηο- 
γεῖ. ἰοίρῆγοη. 11. 1. Ρ. 202. τὰς ὁπωσοῦν 
ἄλλω: ταχὺ μαραινομένας μισολαξοῦσα χάρι- 

τας, ἵνα μᾶλλον ἐξάπτωνται τοῖς διαστήμασι. 
Ὀιταπηαιο Ἰοσυτηα δηποίανἷξ ἘυΒηΚοη. 

Π Τί οὖν οὐ σύ μοι - ἐγένου] Ῥτο οὐ 4υ!- 

ἄδτα ἂρ. ϑ''τωβοῆθτη νυ] ΟΘΟΥΤΙΟῚ εἰ, υἱ 
56 Π8118 6886{, Ομ, δὶ ἐὼν ἤ6τ68, εἴς. ϑρα 
ςοττοοίίομθ Ὥοπ οβί ΟΡυ 8. 516 Ουτορ. 
ΝΗΙ. 111, 46. ο5ῖ, Τί οὖν: οὐχὶ σύγε αὐ- 
τίχα μάλα εὐδαίμων ἐγένου, Οπϊαά οὐϑίαΐ, 
γιῖγι ἐμή6 5 αξῆηη 515 ξεϊία ἢ Ζουηΐϊ Θχθτηρ]ο 
αὐάο Ῥ]αίοποτη ἴπ Οραττηΐάθ Ρ. 109. εἰ, 

ΒΙΡοπί, «τί οὖν οὐκ ἀπεδύσωμεν αὐτοῦ αὐτὸ 
σοῦτο καὶ ἐθεασάμεθα ; “Ἰπΐτα ΤΝ). νἱ. 14. 
ΤΟΥΤΠΌ]Δτα ΘΔ ΠΔ6 ΠῚ ΠΟῚ ρπονουιηΐς Υἱτὶ 
ἀοςι. Ῥ]αίο σοπηΐσιιβ ἴπ ΜέπεΪδο δρυὰά 
ϑυϊάατα Βαροῖ Τί οὐκ ἀπήγξω, Ἷ ἵνα Θήξησιν 
ἥρως γένῃ. Νοβίεν ἰάτηθη ἴῃ Ηε]]θηϊ οἷς 
1. 1, 11. τί οὖν οὐ πυνθάνῃ, εἰ καὶ ἐκείνῳ 

βουλομένῳ παῦτ᾽ ἰσσί; [ουτη Ὁ]ασα ναγίανὶί, 
ΟἿ βιιρτὰ δα 117. 1. 10. δῃηποίδία. 

ο Ἐάν γε} Τητ6 ]]Προ γενήσομαι συνθηρα τής. 
Το 605 με ογηϊβὶί πὰ π|1Πᾶ. 

Ρ τὴν αὑτοῦ] Ηκδῃς ἘλΔά, ργ. οἱ Β6- 
ΒΆΤΙΟΏΪΒ ΒΟΥ ρίγαμα τοβϑί 1 Ζοιπθ ἰπ 
Ἰοοπῦ ϑ ορμδηΐδηὶ αὐτῆς, αοα (ἈΤΏοΙι 
ΘΟΠ Ζῖο 56 ἀΡΡΥΌθᾶτο Ῥοίαε, 

4 ἐάσουσιἾ ΜΊΗΙ ἐῶσι Ξογϊθοηάττα νἀ οίαγ, 
ατοὰ (οπλριι5 νουέθπάο γρααϊαῖ ὙΥ οἰδίκο, 
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ἱ 
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ἀπολείπεσθαι, διὰ τί δὲ καὶ ΚΚέξητα καὶ Σιμμίαν Θήξηθεν 
΄ φ Ψ “ ως ᾽ Ὑ .- δ, 

παραγίγνεσθαι ; εὖ ἰσθι, ὁτί ταῦτα οὐκ ἄνευ πολλῶν Φιίλ- 
8 τρων τε καὶ ἐπωδῶν καὶ 5 ἰ ἐστί. ῇ , 18 τρ δῶν καὶ "ἰὕγγων ἐστί, Χρῆσον τοίνυν μοι; 

᾽! Ἁ 2)" “ ϑωὼΝ Χ δὺ [ἢ ἘΠ: ᾿ ἈΝ 

ἐφή»ν τὴν υγγῶς ἐνῶ ἐπί σοι πρωτὸν ἕλκω αὐυτῆν. Αλλὰ 
Ν 4) , ᾽ ,'. ἃ, Ω ’’ , 3 τ 

μὼ Δί᾽, ἔφης οὐκ αὐτὸς ἕλκεσθαι πρὸς σε βούλομαι, ἀλλᾶ 
Χ 5 Ν ᾽’ ᾽ ἢ ΄’ὔ ᾽ ͵ 

σε πρὸς ἔἐμιε πορεύεσθαι. ᾿Αλλὰ πορεύσορναι, εφη" μόνον 
ε , 7 τὴν ἢ 7, ΄ὕ ᾽ 4. ΄ 
ὑποδέγου. Αλλ ὑποδεξορμναί σὲ) εἐφή. ἐῶν μή τις Φιλω-. 

͵ , “" 
ΤΈέρον σου ἔνδον 7» 

Υ ᾿Απολλόδωρον)] 6 αιὸ νἱάς Αροϊο- 
βἴατη ΣΧ οπορμοπίθαμα ὃ 98. οἱ Ῥ]αἰοῃίουτα 
ΘΥΓΩΡΟΒ. 11. 1. ΑΙὨΘ ΒΕ ΠΘ 65 πῃ ΧΘΠπορμοπίϊβ 
ϑΥμαροβῖο ἷν. 44. καὶ, ὃ πλείστου ἐγὼ σ:- 
μῶμαι, Σωκράτει σχολάξων συνδιημερεύειν. 

ἃ ἰὔύγγων)] Ανίουϊα ῥτγορυῖθ ἀϊοϊςον ἴῃ 
οανἷ5 δυθουύιτη πα ἶαη5 δἴαθθ ᾿πβθοξῖβ 
ν]οε8η5, ἱπρυϊπαΐθ ἔου η1οἷ5, ατιας ᾿ἰϊησιᾶ 
ῬΥΘΙοησα ρτο]θοΐα σ] α 1 6}115 Δ δου  πίθ5 
ἀοσ]αιῖῦ, νϑὶαεὶ ΡΙσογατα σθπι5. Ῥγεθίθγοα 
ἀνίσυ]α, ἀυάτη 1,αὐϊπὶ ἰογα]!] τὴ; Ο4}}} 
ἐογοοιι, ΠῸ5 τυεπιοἤαὶς ΔΡΡΟΙατη5, σϑϑίϊ- 
Ὀὰ5 οἰΐατη αυϊθιιβάδγη τηϊγα 1115, σαραΐ οὲ 
οΟἸ τα γοβοοίοσθ δὲ οἰγουμηγοίασο ροίϊθϑβέ 
τ] αυϊοβοθηΐθ οούροῦα ; αυοα ἔδλοϊξ, 
ἄυπι ἴῃ τηδηΐθι5 Θατ ἔθη ΨΊνΔΤΩ, 
Ἰθοϊπάρ πἰάο ϑδ00 ἱπουῦθαηθ, δὰξ σανρα 
᾿ποϊυϑ5 δοσράθηΐθη Ποιγλϊπθῖὴ ἰθυγίζαγ 
οσοπαΐαγ, αὐτὴ ἀρρυορ παδπ5. οαρὶΐθ ΡΙῸ- 
76οἴο δὲ οοὶϊο, δ᾽ῖβαθια ρθπάθηθθι5. βαθὶΐο 
γοίγαοίΐο εὖ σαριΐο δὲ σοοἶϊο βαϊζαπι ΧϑίτῸ 
ἀαΐ, φυπάρτηαιιθ σοϑβίατη τορος. Ηδςς 
ΑΥΪ5 Παίαγα δῦ ΤΏΟΥΘ5. ΤΠΪγΑΌ1]65 δητ αυϊία- 
ἴρὴϊ τὰάθτη ἴῃ δατηϊγαίϊοπομη τοὶ σγαρίδυῃ 
60 διἰοσὶς, τὸ νἱ ταὶ δᾳυϊά οχίγδοσζαϊπα- 
ΤἸΥιτα. ἴηθββα 1}}1 οὐ σογρουΐ οἦι5. οὐθάθ- 
Τρηΐ, ΘΑ] 186 8δᾶθο δά τἰϑὰπὶ Ρο]]]οἰθπάο- 
ΥὰΠπὶ ΠΟΠλΪ πὰ δ ΔΙΠοΥ πὶ 86 ογθηΐ, 
νοι βο!Ποθὲ τοί φαδίαου γαάϊος Παθθηίὶ 
1Πσαθαηῦ δἴαιιθ 116 γοΐαπι ναυ 5 οατὰ ἴη- 
σαηίαιοηϊθι5 νούβαθαηί, Ηΐηο ἰρϑὰ τοί 
ὩΟΤΉΪΠ6 ΔνΊοι] 5 Δρρο])αία ἔωϊ, Ηΐϊπο 
ἕλκειν ὕγγα ἐπί φινα, δἴηιιΘ οτηπίηο 1]]1ςἷ- 
ΟΥ̓́Τ σΘΏϊΙ5 ΟΠΊΠΘ ἰΐα νοσαθαηί, Τοοι5 
ΔΏΓΙ αἰ ββ᾽ηγι5 ἀ6 αϑὰ τοΐθθ μἾι5 δὲ δνὶβ 
ἴῃ 6 δηγδίουϊα οδϑὲ Ῥίπάδυὶ Ῥυίῃ, 1. 580. 
ΖΡ ΒΟΌν ῬρΥρ. 995, ἀοϊπᾶθ ὙΠοοουίτιβ 
Τα ν}}. 11,17. ἀρραγαΐιπι ἰβέστη οορίοβὶὰβ 
Θηδυαῖ, οἱ γοίδῃη ῥόμεβον «ώλκεον αἰοϊξ, 
Ττοσθο οἰΐατη ἢϊα τηαρῖσα ᾿πάιοία νογβᾶ- 
Ῥαῃπέ, αὐ αἷῦ Τισαπιβ 1, 460. ἐταχουαηξ 
οὐ τηαρῖσα νου σίηρ Η]1, ἩοοπτΙοσο5 
τηδοὶ βίτορμδίιτη Ἡ δοδίουπι Ὡρρο]]αγιιης 
56 βρΠεγῖσα 560 {ὙἸΔΏ σι ]αγΐ ΤΌΥΠΊ8, ἀθ 

4υο νἱάς Τιράοτηαηη (6 τηαρίσδτιιπη δΥ- 
ἐϊαπι οτἱσῖὶπθ Ρ. 69. Ογηΐβϑῖβ Ἰοοῖβ νε- 
ἐθΥΌ ΤΩ ΒΟΥ ΡΌΟΥ ΠΤ τ] }15, ὉΌῚ ἵγὴχ τηρῖδᾶ- 
ῬΒοτίοβ ἀϊοϊζογῦ ἂἄθβ ἃπιοσῖβ 1118 δὰὲ 
Ραγτῖβ δ ου)α5, νϑὶαῦ οσυϊογασα ρυ]οσῖτα- 
ἀϊπο δά διηούθτῃ ᾿ην ϊαπίθ, ἀπυτα Ρ] μἴατ- 
οἰΐ Ιοσιπλ δχοϊζαθο ἀθ ὅθεσα Νιυιγηϊηῖ5 υἱΠ- 
ἀϊεία Ρ. 109. βἀ. Ὑ γεΐίθηρ. δὲ ἜΠοβρο- 
51, δηΐτηο ἰοσα 1πΐθγηα Ῥογαρυδηΐθπλ δὲ 
ΤΟΥΘΥΕ νοϊθπέθπῃ, βιἱΐο νῖγρα ἰδηρὶί, σα 
τη 6] 15. βίηριϊα γοοογάδγθίυσ : Καί σι ῥαξ- 
δίον ὥσπερ οἱ ζωγράφοι, διάπυρον προσάγειν 
- αὐτὸν δὲ ὥσπερ ὑσὸ σύριγγος ἰξαίφνης 
σπασθέντα πνεύματι νεανικῷ σφόδρα καὶ βιαίῳ 
τῷ σώμασι, προσπεσεῖν, εἴς, δὶ ΓΤΆΪΓΟΥ 
Ὑγειθηθδομία πη πο νἱάϊββθ Ἰθσθηάατα 
6556 ὑπ᾿ ἴὕγγος, 568 Ἰοῆσα αἰΐα οορίίαβ5θ. 
Νος ροΐοϑδξ νυ σαῦὶ ἰθοϊίοηΐ ΘῈ ΟΌΤΥΘΥΘ 
Ἰοοῖι5 οχ [οχῖοο Μ ϑίο ροβίϊωβ ἴῃ ΒΙθΙ οι. 
Οοἰβ!πΐδπα Ρ. 492. Ἰὺγξ σύριγξ μονοκάλα- 
μος, καὶ ὄρνεον, ῳδὴ καὶ πειθώ. Ἰὰ Θφῃηΐπι 
ἄοσογο νο]ιυξ δοΐουῦ, 80 ανὶβ σοσο ἤβίυϊ 
εὐΐδτη σ'θῆιβ, ὯΠ8 ΔΥΙΠαΐΠ6 σΟΓΏΡΟΒ  (ι1ΠῚ, 
αἰοὶ ἰγῆροπι. οσθπι ανὶθ Αὐ᾽ϑίοίθὶθβ 
Η. Α. 11. 12. οχρυίτηϊς σϑῦῦο φρίξειν ; 
βοά ἘΠ] απ Ψ]. 19. νοσθπὰ στὰ 50Π0 
Εἰ 125 {γαπβνυθῦβεβ σοτηραγαῖ, δίαιιθ Πδπο 
ΙΡϑϑηι νϑίθγοβ ἃ αὐθ ἴνῆσα ἀἰχίβϑο ν] άθη- 
ἴὰγ. Νέδο τηβρὶβ ἰπ ἰοεὸ Ῥ]υίδγοιὶ νἴγρατη 
οαδπάοηίθια Ρἱοίοσιπὶ οχρ] σαν ὙΥ̓γιίρη- 
ΡΟ, αυδ 50 ]Π]οθὲ ῥἱοίογοβ σοσᾶπη Ῥἱ οι Γ5 
᾿πἀποίατη ᾿πιιβϑῖβθθ δίαθ ἴΐα μοί γαβ Θῃ- 
οδιιβίαβ δΌβο ν᾽ νἱἀθπέασ, Ηἰς οχ ἰοΐδ 
ἀπεϊαυϊίαῖθ ἀπὶι5 οϑὲ ἰοοβ, ααϊ Δι βοῖῖ 
ἰϑέϊιι5 ται σηθπὶ δἰϊψαοίθπιιβ ποῖ Θχρ]ϊοοΐ, 
56ἃ αγριαΐ ἑαπίστη. ἘΣΠδυγαϊΙοπο πὶ ἰγῃ- 
δύατα, (ΟοἸοάομυτμη οὐ ϑἰγθησπη ἴῃ δγιῖβ 
νοίιιβῦδο ΤΠ ΟΠ ΘΠ 5 ΓΘ Δ ΤΙΙ ΠῚ ὈΥΌΓΗ ἰδ 
ΠΌΡΟΥ Βοδει οι, ΨΊΠαγθ δὶ ΟΥπυηδβῖϊ 
Π᾿γθοίου. 

Ὁ ὑσοδέξομα,) Το, ρμγ. Ἰθοτίσδμι ΤΟΓΠλαιν 
ὑποδιξοῦμαι ἀδηϊ. 

ο ᾽Ἐτσιγένην)] Τρίρθηθα ἢϊσς ἕως ΑἸεὶ- 
ΡΒοπε5 Αἰποπίθηϑῖβ ἢ]5, φαθηι ἱπίθυ 
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ΟΑΡ, ΧΗ. 

Ὲ ΒΟΝΑ ΝΑΙΕΤΟΘΌΙΝΕ, ΕἸΝΜΙΤΑΤΕ ΕῈ ΒΟΒΟΒΕῈ ΟΟΒΡΟΞΕῚΒ ΡΕΙΚ 

ἘΧΕΒΟΊΤΙΑ ΟΑΥ̓ΜΝΑΒΘΤΙΟΑ ΟΥΒΒΒΕΝΏΙ5. 

ς ᾿Ἐπσιγένην δὲ τῶν ξυνόντων τινὰ, νεόν τε ὄντα, καὶ τὸ 
σώμυοι “κακῶς ἢ ἐγοντῶ, ἰδὼν, Ὡς ἰδιωτικῶς, ἔφη; χὸ σώμα 

ἔχεις, ὦ ̓ Επίγενες ! Καὶ ὃς, ᾿Ἰδιώτης μὲν; ἔφη; εἰμὶ ὦ 
Σώκρατες... “Οὐδὲν γε μᾶλλον, ἔφη, τῶν ἐν Ολυμπίᾳ 

δ' , 7 “ " Χ " ε Ν 

μελλόντων ἀγωνίζεσθαι. Η δοκεῖ σοι μικρὸς εἶναι, ὁ περὶ 

τῆς ψυχῆς πρὸς τοὺς πολεμυίους ἀγὼν, ὃν ̓ Αδηναῖοι ᾿ϑήσου- 

σιν; ὅταν τύχωσι; Καὶ μὴν οὐκ ὀλίγοι. μὲν διὰ τὴν ὅ τοῦ 4 

σώματος καχεξίαν ἀποθνήσκουσί τε ἐν τοῖς πολεμικοῖς κινδύ- 

βοάδ]θ5 βιιοβ ποιηϊπαῦ ϑοογαίοθϑ 'π ἀροϊοσία 
ῬΙαίομῖςα. Τινθύβιιτη Οὐϊτοπὶβ 8] πηι, (Οὐὶ- 
100.}}1} ἔγαίγοπι, ποταϊηδὲ ΤΙ ΟσΘη 65 Ῥρράς 
Ἰ:, ΨΡῚ, 
ἀ κακῶς ἔχοντα } Ἐπ σογροσῖς ἱπουτία. 

δοογαΐθϑ ϑυιζετη, ἿΊ ποβίου αἷέ ΒΈΡΓΑ 1. 1, 
4. καὶ «τοῦ σώματος αὐτός σε οὐκ ἠμέλει 
“σοὺς 4“ ἀμελοῦντας οὐκ ἐπήνει. Οογρουῖβ 

δυΐουη εὐεξίαν σγιηπαβίίςα 815 ΡΤΟΟΙΤΆΓΘ 
ν᾽ ἀθθδίογ, 4υδτα ποβίεσ 11. 11. 90. αἱ μὲν 
ἑφδιουργίαι καὶ ἐκ σοῦ παρα χρήμαι ἡδοναὶ 

οὔτε σώματι εὐεξίαν ἱ ἱκαναί εἰσιν ἐνεργάζεσθαι, 
ὡς φασὶν οἱ γυμνασταί. οἱ 111. ν. 15. Ῥοτϊ- 
οἷ15. Β1Ππι5 ΑἸΠθηΐθηβοβ ουτη 1, Δοραφουηοη 5 
ΘΟΙΡΑΓ 5 αἷΐ πόσε σωμασκήσουσιν οὕσως, οἱ 
οὐ μόνον αὐτοὶ εὐεξίας ἀμελοῦσιν, ἀλλὰ, εἴς. 
Ἡδοτηο δυΐθμη 4111 σΟΥΡΟΥΪ5. ΘΧΘΥΟΙ ΠΟΤ ΠῚ 
βθμοτα ψαυῖο εχ ἀϊβοῖρ] πα δγτηπδβεῖοα 
βιτηδηα! συγατη σου, Αἰῖοα ἀσκητὺς», φαΐ 
ὩορΊσὶε ἰδιώτης, εὐ 4υϊ σούροῦθ ἱπῆττηο 
οβί, ἰδιωτικῶς ἔχειν τηδῖὶο φρο δίῃ]ρίῖοθ 56 

ΒᾶθρΥΘ ἀϊεῖταν. Νοβίοσ 111. νυἱῖ. 7. σῶν 
ἀσκητῶν ὄντα κρείττω τοὺς ἰδιώτας φοξεῖσθαι. 
116 ὑπὶ ἰηΐγα 111. χίν. 5. ἐάν σις ἄνευ ποῦ 
σία ὖ σὸ ὄψον. αὐτὸ ἐσθίῃ, μὴ ἀσκήσεως ἀλλ᾽ 
ἡδονῆς ἕνεκα, ἷ. 6. ῬΤΟΡΙΘΥ νἱτατη ΒΥταπαϑιῖ- 
οάτη, δὲ υἱοί πὶ οχ ργεοορίῖβ ΒΥ Τα ΠΑ βι]ςἶϑ 
βουναπάυτη, Ῥ]δίοῃίβ Ἰοσιτη ἀρ 55] ΠἸΏΤΩ 
γο!. ΨΚ, .Ῥ. 420. Δρροβυϊτ ὙΝ εἶδε : 
εὖ τὸ σῶμα ἔχων καὶ μὴ ἰδιωτικῶς ἤ φαύ- 
λως. Θυΐ φογρὰδ Ἰρίταν ᾿πβγγαιτ οἱ τηα]ὸ 
Βα Πα γη Παθοὶ ῬΥΟΡΙΟΥ Θχθυοϊ ἢ πτὰ σΟΥΡΟΥΪ5 

οἵ συγ Γη ὨΘΡ]θοίατη, ἰδιωσικῶς ἔχειν ἢ, ᾿ 

ἀϊοϊττ, οὐ 5 αἰ ΟΠΙ5 νῖτὰ 4] ΠΟμ σΘρα- 
τυμξ πιουργείθθ, ναυῖα σογησηθμτὶ β.πηΐ, 
αυΐθιιβ νουθα Χ ΘΠΟΡ ΒΟ 5 τηασὶβ ορβοῦγα- 
τϑηΐ αυθπη 11} 5 γα ΓΘ Πΐ. 

6 Οὐδέν γε μᾶλλον] [π|6]]Π|σο ἰδιώτης εἷς. 
51 αυἱ! 5ίδάϊιπη οἵ σογίαγαϊπα ΟἸγτηρίοᾶ 
ἸηρΥραϊαγ, νἱοίουϊθ συρ[άπ5, νοῦ αἴοὶ 
Ροίοϑβε ἰδιώτης, οἰΐατα 110], Ερίρϑπθβ, οοη- 
οοάθτο ροβϑίτη ἰδιώσην [6 ὑγοβίθπε. (πέτα 
ΤΩΔΊΟΥΒ ἴθ 1116 ἀσκητὴν 8145 ν6] ἀθλητὴν 
ΒΑΡΌΘΥΕ νοὶ] πομηϊηανεσῖζ, 61 αυϊάθηι 
σογίδτηϊηα ᾿6}1]108,0 410 6 ρμραίΐίτία νοσδὲ 
οἶνθ πη), οὑτὴ ΟἸντΩρΙοἾ5, 40}88 ὩΘΠΊΟ ἱηνϊξι5 
50, σοταραγανουί, Αἴχαϊ Φαθιηδατηο- 
ἄστη ἢΐο, 41 νἱούου ϑθ ΟἸγτηρῖσϑθ ΘΠ 1}]115 
ΒΥτηπαβίῖοα ἰαπῆθη ΡΥδοθρία πορ]ραΐ οἱ 
ΠΟΥ̓ΡΟΥ 5 ΘΠ Ὅ γα ἀοθϊταπα ποπ Παρθαῖ, τηθ- 
Τἰΐο 50 σα] ραηά 5; ται] ΨΘΙῸ τηᾶρὶβ 1116 
οϑὲ ἱπούθραπάι5, αυΐ οὑπη δὰ σου υη ἢ 
Β6]]οα ῥτὸ ραίτία βυδουπάα χαονὶβ ἰοτη- 
ῬΟΥΘ Ραγαΐιβ 6556 ἀθθθαΐ, ΟΠ Πθυη ΘΟΥΡΟΥΪ5 
ουγάτη ἀρφροηϊῦ δάθοαιθ νἶγοβ δαιηοάμπι 
1 βγτηαϑ αι Ρ]4Π6 Π}}}185 06}}1ς5 ἸΔΟΎ 115 
ΟΡΡοποΙο ροίοϑί. 

ἔ ϑήσουσι"] ἘΥποδίυβ ἱπίθυρυοίδίαγ : 
αυοά ΑἸ ΘηΙθηβθ5 ΟὈΙ θὰ Πΐ, οἴ γ65. ἔαγοί. 
(Οοπίγα ἀγῶνα «τιθέναι οϑὺ σογίδτηθῃ 1π511-- 
πο Υ6 ΡΥ ΘΟΤΏ 5 ῬΥΟΡΟΒ 8. 

5 τοῦ σώμαπος Μίαγρο δίορ!. τῶν σω- 
μάτων Ὠρ5οῖο πὰρ τ ΠΊΟΓΆν Ι. 
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ἈΝ ᾽ -“" 7 Ν ἌΧ ᾽ " κ᾿ "-Ὁ-΄ “ἍΣχ, 

γοις9 καΐ “αἰσχρως σωζονται" πολλοὶ δὲ ἢ δ αὐτὸ τοῦτο ζῶν-- 
[ 7 εἶ ξ 4 ᾽ ᾽ὔ Ἁ Χ ’ὔ 

σες ἀλισκοντῶι, καὶ ὥλοντες ἤτοι δουλεύουσι τὸν λοιπὸν βίον 
οὖν 4 7 Ἁ 7 , « Ε] 

(“εὰν οὕτω τύχωσι) τὴν γωλεπωτάτην δουλείαν, ἢ, εἰς 
Ν 3 ,7ὔ Ἁ ΕΣ 7] ᾽ 7 

τας ἀναγκᾶς τὰς ἀλγεινοτάτας ἃ ἐμπεσόντες καὶ ἐκτίσαν-- 
ἊΨ ζ ΄" ' Υ 3 ΄»“ Ἁ Ἀ 

7Ζες ἐνίοτε πλείω τῶν ὑπάρχον, αὑτοις» τὸν λοιπὸν βίον 

ἐνδεεῖς τῶν ἀναγπκουίων ὄντες καὶ κακοπαθουντες δια ζώσι" 

πολλοὶ δὲ δόξαν αἰσχρὰν κτῶνται!» διὰ σὴν χοῦ σώματος 

ἀδυναμίαν δοκοῦντες ἀποδειλιῶν. Ἢ ως μὰ σῶν ἐπι- 
7 “"» ͵ [4 ἈΠ ἢ" ͵ ᾿ 

τιίων τῆς καχεξίας κοδκοιι καὶ ῥῳδίως ἂν “ οἴει φέρειν τὰ 

σοιαῦτῶ ; ("καὶ μὴν οἷαί, γ πολλῷ βάζω καὶ ἡδίω φού- 

των εἰνοι, ἃ δεῖ ὑ ὑπομένειν σὸν ἐπιριελόμενον τῆς τοῦ σώματος 

εὐεξίας.) ἢ ὑγιεινότερόν τε καὶ εἰς σάλλα χρησιμώτερον 

νομίζεις εἰναι τῆν καγεξίαν ὅ τῆς εὐεξίας; ἢ , σῶν δια, τὴν 

εὐεξίαν γιγνορνένων καταφρονεῖς ; : Καὶ μῆν πάντα γε Ἀ χἀ- 
’ » -» “" Χ 7 ΕΣ λ »-Ὃ -“ 

ἀνὰ συμβαίνει τοῖς εὖ Κρ σαμρτῳ πρυρα ἢ τοῖς κάκας. 

καὶ γὰρ ὑγιαίνουσιν οἱ τὰ “σώματα εὖ ἐχοντές, καὶ ἰσχύου- 

σι. καὶ πολλοὶ μὲν διὰ τοῦτο ἐκ σῶν πολεμικῶν ἀγώνων σώ- 

ζονταί τε εὐσχημόνως, καὶ τὰ δεινὰ πάντα διαφεύγουσι" 
πολλοὶ δὲ Φίλλις φε βοηθοῦσι καὶ τὴν πατρίδα εὐεργετοῦσι, 

καὶ διὰ ταῦτα ᾿ χάριτός σε ἀξιοῦνται; καὶ δόξαν μεγάλην 
κ"ο᾿ Ἂ, 

κτωντοαί» καὶ τιμῶν καλλίστων συγγἄνουσι" καὶ ("διὰ ταῦ-- 
7 Χχ ,ὔ “ ΐ Ν " Ν -“μ 

ταὶ τόν τε λοιπὸν βίον ἥδιον καὶ κάλλιον διαζῶσι, καὶ τοῖς 
ε -“»Μ Ν ᾽ὔ 3 Ἁ ᾽ Χ Δ Ἄ 

εαυτων παισι καλλίους ἀφορμὰς εἰς τὸν βίον καταλείπουσιν. 
ἃ “ἢ 3 “ 7 Ἀ Ἁ 

Οὐτοι χρῆν ὅτι ἢ πόλις οὐκ ἀσκεῖ δημοσία τὰ πρὸς σὸν αὐὖ- 
Ἀ "“"» Ν 1 ἰδι 3 "- ᾽ Ν δὲ Ὁἤ ᾽ 

λείνον9 διὼ τοῦτο καὶ " ἰδίῳ ἀμελεῖν ἀλλὰ μηδὲν ἧττον ἐπι- 

8 αἰσχρῶς σώζονται) ΨοΙα Εἶγρθο δρ]θοίο, 

νοὶ οπηηΐπο ἴῃ (ὙΡὶ ἔα σα 5] αἴοτη αυςοσιηΐ, 
Ὁ δὲ αὐτὸ τοῦτο) ΡιΙορίοι οδῃάρθιῃ οού- 

ῬΟΥῚ5 Ἰῃβετηϊταίοπ γε] καχεξίαν. 
ς (ἐὰν οὕσω τύχωσι) Ηφο σγοῦρα ἴῃ 

Ψαμεῖίπα οὐ νουβίομθ ΒΘββδυ οἶδ ΟΠ 558 
γ ]υτ1 ἔγισίάα τοοίθ ἀδτηηανῖς Τα ΚΘ : 
ἰρίταν δϑοϊ θὲ ὥΖραπο, ἀοϊονῖς ϑοΒ 12. 
ϑ'οά Ψαπεῖπα ργϑίογθα οἰΐαπι νουὺδ σὴν χαλ- 
δουλείαν ΟΠ 5. 

ἃ ἐμπεσόντες ΕΔ. ΡΥ. ἐκπεσόντες ἀδηίΐ, 
οὐ Φυϊεῖπα θη θη πλείω ΟΤμἰβῖῖ, 

Θ οἴ} Εκά. ργυ. οἵῃ ἡ ἀδῃϊ. 

Γ (Καὶ μὴνε-τεὐιξία}} Ἰπορεἰβϑῖμγο Βοος 
γοῦθα ᾿πίου ἀπα5 ἱπιοιτοσαϊίοποβ ἱπίογροϑὶ- 

ἴα ΟΥ̓ΔΙΙΟΙΪ5 Θὲ θη θη 85 ΞΟΥΙΘΠῚ ΔΌΓΙΙΙ- 
ῬΡυπΐ οἱ ᾿πίουρο πῇ ; ΘΟ Θ8 σοτησηοαθ ἰπ- 
ἸοΥΡΥθίαυὶ ΡΥ 856 Ἰσσοῦ νοῦρα ἑῴω καὶ ἡδίω 
σούτων, ὈΪ Ζοιπο τούτων δα ρΡγοοεράθηβ τού- 
σων ΥΘίρυθ 5 τηοποί ἔιΐδβο, αἱ ἃ δὰ τούτων 
τοίουσεηΐ οἱ ρυΐϊασθηῦ μδο 6556 Ἐξ σοῃὶϑ 
νοῦ. Ὑοῖθκο τηοηθὲ βοπιρηζίαμη ἢδροὶ- 
ἴδτο ἴῃ Ἰοσὰμν γος δΌ.]} ἡδίω ΔἸϊυὰ, νο]υτὶ 
ἦττον ἀηδὴ νο] ἥσεω, δᾶ60 οἱ ῥ ἱ ῥάω ΤΡροωδῃ- 
ἴῸΥ δηϊθοράρθητιὶ τθτΤΟ καὶ ἑαδίως ἃ ἂν οἴει 

φέρον. σοηῖτα νΟΙῸ ἥσσω Τεβροπάρδης δ]τουὶ 
οοἷο ἤ κασαφρονεῖς----σούτων ; : ΝΜΙδηϊ ϑίυσα 
εϑβὺ ἀθ ἱποομητηοαὶβ νἱοίιι5 οἱ υἱἕξο ϑ στο μᾶϑ- 
τἰοῶῦ ΒΘΥΓ ΟΠ ΘΠ. 6556, ΕἾ 115 γΘΥ ὈῸ ΤΠ ὑσομέ- 
νεῖν ΟΠ ΡΥ, ΤῊ ΠῚ ΥΘ1Ὸ γΟΟΔὈ.] σὴ ἡδίω, 
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μελεῖσθαι. εὖ γὰρ ἴσθι, ὅτι οὐδὲ ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἀγῶνι; 

οὐδὲ ἐν πρᾶξει οὐδεμιᾷ μεῖον ἕξεις, διὸ σὺ βέλτιον τὸ σῶμα 

παρεσκευάσϑαι' πρὸς πᾶντα γὰρ, ὅσα πράᾶττουσιν ἄνθρωποι, 

χρήσιμον σὺ σώμά ἐστιν ἐν πάσαις δὲ ταῖς τοῦ σώματος 

χρείομς πολὺ διαφέρει ὦ ως βέλτιστα τὸ σώμα ἔχειν. Ἔσπεὶ 8 

καὶ, Ἢ ἐν ᾧ ᾧ δοκεῖς ἐ ἐλαχίστην σώματος χρείαν εἶναι» ἐν τῷ δια- 

νοεῖσθαι, τίς οὐκ οἶδεν, ὅτι καὶ ἐν τούτῳ πολλοὶ μεγάλα 
Α Ν Ἁ 3, « 7] Ἃ, - Ν 7 ἈΝ Ὺ 

σφαλλοντῶι, διὰ το μή υὑγίαινειν τὸ σωμνῶ ; καὶ λήθη δὲ καὶ 
Ε) 77 ΧἉ ’ὔ Ν ἶ , « ", -“ Ἁ ΝῚ 

ἀθυμία καὶ δυσκολία καὶ βμνωνιὼ πολλᾶκις πολλοῖς διὰ σήν 
-“ω Ἀ 4 7] {“ 

τοῦ σώρατος καχεξίαν εἰς τὴν διάνοιαν ἐμπίπτουσιν οὕτως: 
[2 Ἁ ἃ, 2 ᾿ 3 » -“ Ν Ν , 

ὥστε καὶ τὰς ἐπιστήμας ἐκξάλλειν. “Τοῖς δὲ τὰ σώματα 7 
Φ' ἊΡ ἃ Ὡ 7] ἢ ὐὸ Ν ,ὔ ὃ ὃ ᾽ὔ Ἁ 

εὖ ἐγχουσι πολλή ασφαλειὼ καὶ ουὐδεις κινῦυνος δὼ γε τῆν 
“ο΄ “Ὡ ,ι “ ᾽ Ν »“οὦ 

τοῦ σώματος καχεξίαν τοιοῦτον τί ποιεῖν. εἰκὸς δὺ μᾶλλον 

πρὸς τὰ ἐναντία τῶν διὰ τὴν καχεξίαν γιγνορυένων, ο χαὶ τῆν 

εὐεξίαν χρήσιμον εἶναι. καίτοι τῶν 7: τοῖς εἰρημένοις ἐνοὶγ-- 

τίων ἕνεκω τί οὐκ ἂν τις νοῦν ἔχων ὑπορνείνειεν ; Αἰσχρὸν δὲ ς 
Ἁ Ἁ Ἀ Ἁ ’ὔ, “ Ν ο“ Δ 

καὶ τὸ διὼ τὴν ἀμέλειαν ἢ γηρᾶσαι; πρὶν ἰδεῖν ἑαυτὸν, ποῖος ἐὰν 
᾿ Ν »“, ͵7 »“-» Ν 

κάλλιστος καὶ κρἄτιστος τῷ σώματι γένοιτο. ταῦτο δὲ οὐ 
-Ὁ -“ Ε Ἀ 3. 

ἐστιν ἰδεῖν ἀμνελοῦντα" οὐ γὰρ ἐθελει αὐτόματα γίγνεσθαι. 

ὌΧΙ ἈΠ, 

ΥΑΒΙΛ ΒΟΟΒΑΤῚΘ ΟΟΥΜΕΜΟΠΑΝΤΌΒ ΑΡΟΡΗΤΗΕΟΘΜΑΤΑ. 

Ὸ ͵7ὔ δέ ΄ 7 [“ Ρ 7ὕ 

σγιζομένου ξς ΟΤέ Τίνος, ΟΤι προσείτων τιγῶ χαιρειν 

ημοᾶ ουτὴ ῥῴω αι ποίαπι δὲ ἱποοτητηοάθ. 
ΧΕποόρποη ΘηΪπὶ Α]10 5θηδι: ΠΟρΡΌΪΑγο βο]οῖ 
Ὀξγυτηα νοσαθ.] τη, νοὶ 11. 1, 9, ῥξοσ- 
σά τε καὶ ἥδιστα βιοτεύειν Θϑῖ. 8110 ν6ΓῸ ΙΟ0Ὸ 
Χοπορδοη βθοϊίομθ 7. 46 συτηηδϑίϊοϊ νἱο- 
[5 τηο] οϑίΐα Ἰοαυ Υ καίΐσοι-τσί οὐκ ὦν τις 
-- ὑπομείνειεν, Ἰσιζαῦ 560] 181 νοῦρα αξ ἃ 
Ἰοοῖ ϑ8θπίθηςία ρ]απα δ]ἴεπα ογαίϊοῃἱβ 56- 
τΐοτη ἴΐπρογίαης ᾿ιογρο!]δηΐ, πθο δάθο ἰρβϑὰ 
5815 58Π8 6556 ν᾽ ἀΘ 1. 

Β' τῆς εὐεξίας Ἡς οταηϊδῖε απεῖπα, 
ἢ σἀναντία συμξαίνει] Οοιηράσγα τηϊῃϊ 

ΥΥ εἰβκίαπατα νϑυϑίοηθτα : λοηβοϊθη, υονν 
εἴγιστι απϑρεαγδειοίον Κύγρευ πιαολεη 
ἀμγολαμ8 ραπα απάέτε ἐγ αϊτγιτρόη. 

ἱ χάριτός σε] (ΟΟποϊηηϊέαιϊς γαίϊο 51] μὰ- 
Ῥοαΐιτ, ὟΥ οἰβκο ρυΐϊαῦαῦῖ δἀἀοηᾶιι [αΐ850 
πολλῆς Μ6] 511116 νοοδθ!] ἢ}. 

Κ (διὰ ταῦτα) τόν τε] Μα]6 γϑρϑεϊία οχ 
Δη οοΘ θη θι15. νουθα ομϑις ΒΒ βϑατίοη οἵ 
ἀατηπανὶ ΜΆ] ΚΠ δΙΓγ. 

Ι ἰδίᾳ ἀμελεῖν] Ἐγαηῦ 5 Ποῦ ΑἸΠΘηΪ5 
οὐ ἴῃ δ}115. Οὐεοῖε οἰ ν δε] θ5. ὁσ'λοριά χιι, 
4υθιι5 Ορογαπὶ ἀαγθ ροϊογαηΐ, ααΐ δα θ6}}1 
τηιηἶᾶ τοί οὔθ μα ΘΟΥΡΙΙ8. ΡΥΕΘραγαΓῸ 
νο]οθαηΐ. 

τὴ ἐν ᾧ δοκεῖς) ΜΊΤΟΥ Ποιλϊποηὶ (6 νἱεἴο 
Ιοοϊ φἀτηοπιυῖδδο, φαοᾶ τηαηἰ θεία. οθθὸ 
τηϊῃὶ νἱάἀσίυγ ; οἵ βουϊθοπάιϊτη δοκεῖ ἐλα- 
χκίστη τοῦ σώματος χρεία εἶνα. Μυϊρσατο 
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οὐκ ἀντιπροσεῤ ῥήθη, Τελοῖον, ἔφη, 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΊΙΝ ΜΕΜΟΒΑΒΙΓΓΟΜ 

ἃ Ν ᾽ Ἁ Ν “η 

τὸ, εἰ μὲν τὸ σώμα 
κάκιον ἔχοντι ἀπήντησάς τῳ, μὴ ὧν ὀργίζεσθαι" ὁ ὅτι δὲ τὴν 

ψυχὴν ἀγροικοτέρως διωκειμυένῳ περιέτυχες: σοῦυτό σε 

Ὁ λυπεῖ. 

[Αλλου δὲ λέγοντος, ὅτι ἀηδῶς ἐσθίοι, 

ἔφη. τούτου φάρμιακον ἀγαθὸν “ διδάσκει. 

ποῖον ; 

ν᾿ ̓Ακουμενὸς, 
Ἐρομένου δὲ, 

, Παύσασθαι ῥσϑίομερς ἔφη, καὶ ἥδιόν τε καὶ εὖτε- 
λέστερον καὶ ὑγιεινότερον ᾿ φησὶ διάξειν παυσἄμενον. 

᾿Άλλου δ᾽ αὐ λέγοντος, ὅτι “ερμοὸν εἴη παρ᾽ ἑαυτῷ σὸ 

ὕδωρ, ὃ ο πίνοι; 

ἕτοιμον ἔσται σοι- 

ἐστίν. 

Ὅνταν ἀφ᾽, ἔφη, βούλῃ σερμῷ ἘΕΡΜΕΝῪΝ 
᾿Αλλὼ δ ψυχρὸ »», ἔφη, ὥστε λούσασθαι, 

ἾΑρ οὖν, ἔφη; καὶ οἱ οἰκέται σου ἄχθονται πίνοντές 
ζε αὐτὸ, καὶ ᾿ λουόμενο; αὐτῷ ; ἱ Μὰ τὸν Δί᾽, ἐφη: 

ἀλλὰ καὶ πολλάκις τεθαύμακα, ὡς ἡδέως αὐτῷ πρὸς ἀμ- 

φότερα φσαῦτα χρώνται. 

᾿Ασαληπιοῦ, ἔφη. 

υ Πότερον δὲ, ἔφη, τὸ παρὰ σοὶ 
ὕδωρ “ερμότερον πιεῖν ἐστιν» ἢ τὸ ἐν ᾿Ασαληπιοῦ; : 

Ἔν)υμιοῦ οὖν, ἔφη, ὅτι κινδυνεύεις - 

Τὸ 

ρεστότερος εἶναι τῶν τε οἰκετῶν καὶ τῶν ᾿ἀββῥωστούντων. 

Κυλάσαντος δέ τινος ἰσχυρῶς ἀκόλουθον, ἤρετο, Τί γαλε- 

Ὅτι, 
͵7͵ ο»“᾿ 7 

παίΐνος τῷ σεράποντι. 
δ 3 ’ Δ 

ἐῷη, ὀψοφαγίστατος τε ὧν, 
ΤΩ , 7 7 Υ ͵ “Ἃ ᾽ 7ὔ 

βλωκωτατός ἐσσι. κοι Φιλαργυρωτατος ὧν, ἀργοότατος. 

δοκεῖς ο5ῇ ριία5, (αοα Ἰοουτ μΐσ ἤθη Πᾶ- 
Βοί, 

π ἀσφάλεια καὶ οὐδεὶς κίνδυνος] Οοτγητηδ 

Ῥοϑὲ ἀσφάλεια γΌ]ΟῸ Ροδβίζατηῃ βιβίι}ῖ, φαΐ 
αἰτααιιθ ἀἰσεῖο σΟρα]αίμγ. οὐ!) βθαιθηί 
σοιοῦτόν τι α΄αθεῖν. 

Ο καὶ τὴν εὐςξίαν] Οοριυ]α δὰ ἰηϊϊαστα 

γρσδμποηάα οϑὲ ἱπιογργθίδείοη : εἰκὸς δὲ 
καὶ μᾶλλον πρὸς σὰ ἐναντία οἴο.. 

Ρ γηφάσαι) Αάἀ πος νρυρατη Ῥσορίου 
Θβααθη9 ἑαυτὸν (απο τηαὶο τηυίαραι ἴΠρ- 
(οη. δὰ Αὐτίαπυμι ᾿. 267 'π. ἀνσὸν) ᾿πίς]- 
ἸΠρ6 τινὰ. 

ἃ τὸ, εἰ μὲν] Εχ Ταπιῖπα ἀγιϊσα πὶ) γΘ- 
νοσανὶς Ζριιηθ: ἀθίποθρ8 Θ᾽ υδάοπι ΖΨυη.- 
{1η: ἀσήντησάς τῷ Ομρίοῆο ἴῃ ἀσηνσήσω 
τηθίαν Ὁ. 

Ὁ λυστ Εγμοϑίῃ5 παβεμμέ λυπεῖν 5ουῖρ- 
τιιηι, τ νΟΥθῸ ὀργίζεσθαι γοβροηάθαϊ, σὰ 
δβϑητίιιι Ὁ οἶθκ: δἱοχιυΐη ροβδὲ λυσεῖ 
ἰπιοττοραπαϊ βἰσποτη γΡομοπάμτη 6558; 

ᾳιοά τ ποι νἱάθίασ. Μοαυΐίαία ειθῖϊο 
ΟΥΔΌΟΠΪ5. ἔοτταα πἰ 81} πος ᾿ππιβ δε πος ἴῃ - 
σταῦ Παθρὲ ἱπ Χ δπορ)ιοπίθ χυϊάθηι. 

α ᾿Αχουμενὸς Μυ]ραίιπη ἀκούμενος Ψ ο5- 
ΒΔ ΠῸ5 1. 1ῃ ἀκονόμενος Βθαδηΐδ ἀρίποερα 
φημὶ, Ναῖῖο. 1. ἴῃ κακούμενος τηιχῖαδί. 
Αουμηθηπι τηραϊοαπλ δ͵υβαὰθ δ] τα 
Ἐτυχὶπηδοιπι ῬΊαίο μα] εἰ5 1η Ἰοοὶβ σοηι- 
τηθιηογαῖ ᾿πίου ἀπηΐοοβ ϑοσγδεῖβ, 

ἀ διδάσκει: Τα οὐπὶ  απεῖηα οἱ Βεββα- 
τίοπο Ζθιηο, βυδάρπίθ ϑίθρμαπο. Ψω]ρα- 
Ὀαΐυγ δηΐρᾳ διδάσκειν» 

6. Παύσασθα.)] ΑΑπίραυϑτῃ ΟἿΌΣ ϑϑιθίας 
οἀρῃηΐριη οδρὶδΐ. 

ἢ φησὶ διάξειν] ΕἸοτγοπεῖπὶ ΒΒ, Ο, φησὶ 
Ομ ηΐ, διεξάγειν ἄδι ΕἸοσυ, Β. ἀείη- 
(605 σαυσέμενον Βαοπὶ ΕΔά, ΡΥ. 

8 ψυχεὺν---ὥστι]) [ὐϑἰιαῖῖιιβ ἐγαΐ ψυχρό- 
φέρον ἢ ὥσσε. δῖ. Νοκίογ (ἴοοη. ΧΥ]. 11. 
σκληρὰ ἔσται ἡ γῇ κινεῖν. ὙΠισναΙά65 11. 
61. ταπεινὴ ἡ διάνοια ἐγκαρσερεῖνν όοδ- 
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"Ἤδη ποτὲ οὖν ἐπεσκέψω, 
“- Ν δ Ἐ " 

δεῖται, σὺ, ἢ ὁ ϑερᾶπων ; 
Φοδουμυένου δὲ τινος τῆν εἰς ᾿Ολυμπίαν ὁδὸν, Γ΄, ἔφη, 

ο “ Ὰ Ὶ ΄7 ᾽ Υ Ἵ Χ 7 Ν ε ᾽ὔ 

φορῇ σὺ τῆν πορείων ; οὐ κοὶ οἴκοι σχεδὸν ολῆν τῆν ἡμέραν 

περιπατεῖς ; καὶ ἐκεῖσε πορευόμενος, περιπατήσας ἀριστή- 

σεις; περιπατήσας δειπνήσεις καὶ ἀναπαύσῃ. οὐκ οἶσθα, ὁ ὅτι; 

εἰ Ρεκτείναις τοὺς περιπᾶτους, οὺς ἐν πέντε ἢ εξ ἡμέραις 

περιπατεῖς, ῥᾳδίως, ἂν ᾿Αϑήνηθεν εἰς ᾿Ολυμπίαν ἀφίκοιο ; 

χαριέστερον ὃς καὶ προεξορμιῶν 4 ἡμέρῳ μιᾷ μᾶλλον, ἢ 
᾿ 

ὑστερίζειν. τὸ μὲν γὰρ ἀναγκάζεσθαι, περαιτέρω σόυ μετρίου 

μηκύνειν τὰς ὁδοὺς, χαλεπόν. τὸ δὲ μιῷ ἡμέρᾳ πλείονας 

πορευθῆναι, πολλὴν ῥᾳστώνην παρέχει. κρεῖττον οὖν ἐν τῇ 

" ἔφη, πότερος πλειόνων. πληγῶν 

ὁρμῇ σπεύδειν, ἢ ἐν τῇ ὁδῷ. 
᾿Αλλου. δὲ λέγοντος; ὡς παρετάθη μακρὰν ὄδὸν ποῤευθεὶς, 

ἤρετο αὐτὸν, εἰ καὶ Φορτίον ἔφερε. 

ἔφη. " ἀλλὰ τὸ ἱμάτιον. 
ἀκόλουθός σοι ἠκολούθει ; 
, Ν «Δ 7 

ἐφη9 κένος» ἡ Φερων τι; 
,, " , 

ματα καὶ ταλλὰ σπευῆ. 

ἐκ τῆς ὁδοῦ; 

Μὰ Δί Ἄ ᾽ 9 

ω Δέ5) οὐκ ἐκοράν 

Μόνος δ᾽ ἐπορεύου, ἔφη, ἢ καὶ 
᾿Ηκολούθει, ἔφη. 

Φέρων, γὴ Δί᾽, ἔφη, τᾶ τε στρώ-- 

Καὶ 
᾿Βμοὶ μὲν δοκεῖ, ἔφη. βέλτιον ἢ ἐμοῦ. 

ε Πύτερον, 

ἱ πῶς δὴ. ἐφη: ἀπήλλαχιεν 

Τί 

οὖν ; ἔφη, εἰ τὸ ἐκείνου φορτίον ἔδει σὲ φέρειν» πῶς ἂν οἶξι 

5᾽ Δ Π115 Ἰῆρεν Τ, οὐ ψυχρὸν παρεῖ, ψαῖο, 1. 
ἔφη, ἔσται ὥσαε λ. 5ἷοσ οἰατη ΕἸογοπί. ἘΣ. 
Ὠἶδ: αποά ἐστὶν Παροί. 

ἢ λουόρενο!) Α(ἰοίδπηατα λούμενοι μο- 
510 ΖριΠθρ, 

1 Μὰ τὸν 4] Τπίο] Προ δηίθ ἤφο Π6- 
Βδιϊοποπι οὐκ ἄχϑονται. 

ΚΞ Ὑὸδὲν ᾿Ασκλησιοῦ :]} Μυϊία ἀρ 2) 5ειυ- 

Ἰαρίο ἢος οἱ φὡρυῖβ. ἴἢ 6}115 ἔστη ρ]ο ἀθουτη- 
θοπῦρυβ. ΑὐὙϊϑίορῃαπο Ρ] τ νοῦθὰ 650 οἱ 
5644. ἴῃ νἷα ἃ ἰπραίχο δα δούόρο]π ἀπ- 
σθηΐα Ροβίζαση ἐθιηρ] τα ΟὈ ΟΥ̓ ΠΟΙ θτπο- 
ταὶ Ῥαυ5δηϊαϑβ Αιτδοογυτη ο. 21. δἀάθῃβ ἐν 
αὐτῷ κρήνη, Ὠδίυτα δή ποη ἱπάϊοαί. 

1 ἀῤῥωστούντων] Ουἱ ἴπ ἰοτηρ]ο 2 5ευ- 
ἰαρῖ! ἀφουτηροπίος ἀαια 1116 οα]]4α υἱο- 
Ὀδπίατγ, 

τΩ βλακώσα τό, Ἐχ ἢ. 1. βλακίστατος 
Ἰαυάαγο υἱάρίαγ ΑἸπθηδοιιβ ΨΊ1. ρ. 277. 
ἸΙάψαρ ϑοσιτα Ρυίζαραι (ὐϑδθοπι5 : ̓άογα 
6. ἢ,]. μοκεῖς Εὐιιρίατθῖι5 ἴὰ (ογατηθηίαυ 15 

δα ογηογυτη ; σοὰ Χοποόρμοη ᾿ηἶὰ [Ρ. 
11. 40, 1ἰογιτ ροϑβυῖῦ βλακώτερορ. 

ῃ ἔφη, πότερο:] Ἐ)Δα. Ργ. ἔφη οτγηϊξειηί, 
Ο φοδῇ σὺ] Εχ Μοββίδμο 1. σὺ δΔααϊαῖ 

Ζευπα; Εδά. ργ. φοξεῖται ἀδηΐ. 
Ρ γχορονῇ, Τ,Θομ αν ᾿ ἘΣ ΔΙ ΟΠ 65. τί 

οἰΐατα ᾿Ιρτὶ ΕἸ]συθηθηὶ Α. Β. (Ὁ, ἐκσείνας 
Παθοηΐ, 

4 ἡμέρῳ μιᾷ] Μαῦρο ΘΙΘΡὮ. απηοίανι 
Ἰδοι μοι μιᾶς ἡμέρας 501] σοῦ ὁδὸν, χιιατη 
τοάδάϊτε Βοββαγίοῃ. 

Υ ἀλλὰ τὸ ἱμάτιον) Θυοΐ Βόββδῦῖο υου- 
ἰοπάο ὀχρτοβϑῖς μόνον δὐάϊίυσα τηδὶοραΐ 
Εγμοβε; ἄλλ᾽ ἢ πὸ ἱμάτιον ςοὨ͵οοἷε ὙΝ οἰϑίκο, 

5. Πότερον, ἔφη,] Ἧδο ἴῃ Ἑαά, γγ. 

ΟΥΩΪσϑα 5 1ηΐ, 
τ πῶς δὴ] Θυοὰ ἩΠΠάοΡυτρ σοπ]θοίυγα 

Γαἱε ἀϑβθουίιιθ, ἀδηΐ Πυχὶ ῬΊογθητίηΐ αιια- 
ἴοΥ ; ψυ]ρὸ ἐταΐ, οὔατα 'π Ψιίπαο», σῶς 
σι. εΐποορϑ οἵη Τι 4. ργυ. οχοορία (αϑία- 
Ἰοῆθα. 

Χ 
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9 καλοῦνται. Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη τις τῶν παρόντω. Τί γ 

τὼ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΝ ΜΕΜΟΒΑΒΙΠῚΠΜ 

διατεθῆναι, Κακῶς, νὴ Δί᾽, ἔφη " μᾶλλον δὲ οὐδ᾽ ἂν ἠδυ- 
͵ ’ Ι ’ “- Ἃ ᾿ὕ 

νήθην κομίσαι. ᾿"1Ὸ οὖν τοσούτῳ ἧττον τοῦ παιδὸς δύνασθα. 

πονεῖν, ἢ πῶς ἠσκημένον δοκεῖ σοι ἀνδρὸς εἶναι ; 

ΓΆΡ, δῖν, 

ΦΕΈΠΜΟΝΕΒ ΒΟΟΗΑΤῚΒ ΟΟΝΥΙΥΑΙῈΒ ΓΕΚῸΟΘΑΠΙΤΑΤΕΜ ΟΟΜΜΈΝΘΑΝΤ. 

Ὁ τότε δὲ τῶν ξυνιόντων “ἐπὶ τὸ δεῖπνον οἱ μὲν μικρὸν 
ὄψον, οἱ δὲ πολὺ φέροιεν, ἐκέλευεν ὁ Σωκράτης τὸν παῖδα τὸ 
μικρὸν ἢ εἰς τὸ κοινὸν τιθέναι, ἢ διανέμειν ἑκάστῳ τὸ μέρος. 
Οἱ οὖν τὸ πολὺ φέροντες ἡσχύνοντό τε “ μὴ κοινωνεῖν τοῦ εἰς 
τὸ κοινὸν τιθεμένου, καὶ μὴ ἀντιτιθέναι τὸ ἑαυτῶν, ἐτίθεσαν 
οὖν καὶ τὸ ἑαυτῶν εἰς τὸ κοινόν" καὶ ἐπεὶ οὐδὲν πλέον εἶχον 
τῶν μικρὸν “ φερομένων, ἐπαύοντο ᾿ πολλοῦ ὀψωνοῦντες. 

Καταμιαθὼν δέ δ τινα τῶν ξυνδειπνούντων, τοῦ μὲν σίτου 
᾽ Ν π᾿, ὲέᾷ, δι᾽ ’ , 

πεπαυμένον, τὸ δὲ ὄψον αὐτὸ καθ᾿ αὑτὸ ἐσθίοντα, λόγου 
ὄντος περὶ ὀνομυάτων, ἐφ᾽ οἵῳ ἔργῳ ἕκαστον εἴη, "ἔχοιμεν ἂν, 
ν τ ν ᾽ οὐ . ὃ... ’ ᾿ τ ν ᾿ ,ὔ 

ἔφη, ὦ ἄνδρες, εἰπεῖν, ἐπὶ ποίῳ ποτὲ ἔργῳ ἀνῦρωτος ὀψοφάγος 
λεῖται ; ἐσθίουσι μὲν γὰρ δὴ πάντες ἐπὶ τῷ σίτῳ ὄψον, 

᾿ “,» ᾽ “᾿ ἊΝ θυ ΄ ᾿ ᾿ 
ὅταν παρῆ" ἀλλ᾽, οἶρνιαι, "οὔ πω ἐπί γε τούτῳ ὀψοφάγοι 

» ν - .»νΨ - 

ἔφη, ἐάν τις ἄνευ τοῦ σίτου τὸ ὄψον ' αὐτὸ ἐσθίη, μὴ ἢ" ἀδ- 

Δ μᾶλλεν 21} Οὐηίΐδευπι πὶ Ἐκὰ, υ. δὲ οπροτγοὸ υδοῦαι. Οδἴσγαπι ςορυΐϊαπὶ τὰ μοεὶ 
δἀὐάϊάϊε (αδια]ο, ἤγπιαπιο Ὑοπδῖίππο 1. οἱ κεινωνεῖν ροποηπάδπι Ἐπιοιεῖ, αυὶ 
Μαιΐσδηο 1. δὲς ὁδὶ ἰπ Ογτορ. Υ΄. ἵν. 49, νυϊχαϊαπι σὺ ἀπίδ μὴ ἀνειτιξίνα; μοβίτωτῃ 
εἰ αἰ το], μενα ἀοιονὶς. 

υ" σῶς ἠσκκμίνουν] [π|0}}ΞΠΠμὸ κακῶς ἦἡσχπ- ὀ ἠ Ἕ6 Φιφεμίνων) βοουτη αὐτοηπιίυτη; υδυν. 
μῖνεν καὶ κακῶς πὰ σὺ ἕω ἰπάϊείαπη νἱἷς : πο ὶς 
ἐπε οἱ ἀγρυπηοηίυτα ἱαπίο ταΐπυβ Ἰαθοτῖθ Φ πιαϊοῖνας βετ ριυτῃ 
Ρογοιτο μρόβδὸ ἥυδπὶ δογνοδ: Τορκος αὐϊοπὶ 
Ατάραν βοεγνῖς ατιὶς τυτοπποίοσυ κὰ οἵ οχεσ- οἱ ὶ 
εἰεἰὶς, ἐπιογάϊχογαηι, αἱ οχ Νοκιγὶ 1 Ποῖ ]ο Ἰοχοπάυτα νἱδείυς σελὺ νεὶ συλλά" πᾶπὶ 
ἀπ τὸ ρυδιῖοο Αὐνοοίσπείαπα ἱ, 18. ἀρραγοῖ. σελλοῦ ἀενεγοι τούοττί δὰ ἔψων, σβροίηυο, 

ο ἐσὶ τὸ δεῖσνονἹ. απο φοοἰαιίεἴππι πήρας, Κῦνον ἐπιένε οδιοπία 7 πιάση 
ἰριο! το, δὰ χυλπι φυΐκηυο νἱοΐατη βυυπὶ ἢ ' 
αἴϊοιτο κοϊοἴνας, 

ἃ μὴ κεινωνιν} 1οἴκηον περακίοπονη απ τοηιίείς, 8φὰ τα οῖμο ἀεθογος τοῦ 
ἀεϊεναι ; κοῦ ὩΟΏ πελλεῦν Ἀ΄. - 
τοαπὸ ἰπ τηοάϊωτη υασο ἴῃ τὸ. ᾧᾧ{ σελλιῦ] Ἐγρεμὶ σελὺ νεὶ σελλὰ κετί. 
ἀΐωτι αν αἰ δὲ» εἰ οὐδ μαπίεπη κυᾶπὶ δεπάστπι σοπρεῦπε, εἰδὶ αἷς νυϊχαΐαπι Ἰος.- 
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κήσεως ἀλλ᾽ ἡδονῆς ἕνεκα; πότερον ὀψοφάγος εἶναι δοκεῖ, ἢ 
οὐ ; 5 Σχολῇ γ ἂν, ἔφη, ἄλλος τις ὀψοφάγος εἰ. Καί σις 

ἄλλος τῶν παρόντων, Ὁ δὲ μικρῷ σίτῳ; ἐφη, πολὺ ὄψον 

ἐπεσθίων; Ἔμοὶ μὲν, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ οὗτος. δοκεῖ 
δικαίως ἂν ὀψοφάγος καλεῖσθαι" καὶ, ὅταν 79 οἱ ἄλλοι ῖ 
ἄνθρωποι τοῖς εοῖς εὐγωνται πολυκαρπίαν, εἰκότως ὧν οὗτος 

πολυοψίαν εὔχοιτο. Ταῦτα δὲ τοῦ Σωκράτους εἰπόντος, 

γορμιίσας. ̓  νεανίσκος εἰς αὑτὸν εἰρῆσθαι τὰ λεγθέντα, τὸ μὲν 

ὄψον οὐκ ἐπαύσατο ἐσθίων, ἄρτον δὲ τ χυῤένννόοο Καὶ ὁ 
Σωκράτης παταμιαιθῶν, Παρατηρεῖτ᾽, ἔφη, τοῦτον ἵ οἱ πλησίον, 

Δ -“ 

ὁπότερα τῷ σίτῳ ὄψῳ »» ἢ τῷ ὄψῳ σίτῳ χρήσεται. 
Ν 

Ἀλλ χρ δ, Ψο, τῶν " συνδείπνὼν Ἰδὼν ἐπὶ τῷ ἕνὶ Ψψωμῷ 
πλειόνων ὄψων γεθόμενον, Αρα γένοιτ᾽ ἄν, ἔφη, πολυτε- 

ς ἀφ Γ. ᾿ε 

λεστέρα ὀψοποιίω “ἢ μᾶλλον τὰ ὄψω λυμαινομένη, ἢ ἣν 
᾽ -" «ς [ἢ ἣ 3 ’ Ἁ “ Ἂ 

ὀψοποιεῖται ὁ ἅμα πολλὰ ἐσθίων καὶ ἄμα παντοδαπὰ 
7] “, 

ἡδύσματα εἰς τὸ στόμα λαμβάνων; " πλείω ῥμέν γε τῶν 
ὀψοποιῶν συμμιγνύων πολυτελέστερα ποιεῖ" ἃ δὲ ε ἐκεῖνοι μὴ 

συμριγνύουσιν, ὡς οὐγ, ἁρμόττοντα, ὃ συριμιγνύων (εἴπερ 

ἐκεῖνοι ὀρθως ποιοῦσιν) ὡριαρτάνει σε καὶ καταλύει τὴν 

τέχνην. αὐτῶν. Καΐτοι πῶς οὐ γελοῖόν ἐστι» παρασκευάζεσ- 

θαι μὲν ὀψοποιοὺς τοὺς “ἄριστα ἐπισταριένους, αὐτὸν δὲ 

μηδ᾽ ἀντιποιούρνενον τῆς τέχνης ταύτης, τὰ ὑπ᾽ ἐκείνων ποιού- 

μένω μετατιθέναι; καὶ ἀλλο δέ τι προσγίγνεται τῷ ἅμα 

᾿ ἰοποπ Θχρ] οθθ, υἵ 1 ΤηΔρΡΊΤΟ ΟὈΒΟΠΟΙΙΓ, οἱ ἀσκητὴς; ἀϊοίειν, ἘΠῚ ὁρροηΐψυν ἰδιώπης. 
οἰἴδπα τη α. οὔβοπδσὶ εἰσαίαγ, ΟΥ̓, ἀϊσία βιιργὰ εὐ [11]. χίϊ. 1. οἱ 1. 11. 4. 
 τιὰ στῶν] Ἑκά. γγ. σῶν οὐηϊπίαπί. 

τιπαυμίνος τοῦ σίτου ἀἰοἰτογ 185, (αἱ ρᾶπθπὶ 
εάογο 8 οὐβοπίιτη ἀοβ᾽1566ῖ. 

ἢ οὔ σωἹ ᾽ν 5 νυ] ραίυπη οὔσω Ἐτ- 
ῃρκῖ ; "εὰ Ψαιίς. 1. ἀαῖ. ἀλλ᾽, οὐκ οἷαι, 

σω ἰα) τούτῳ γι ἐψοφάγοι. 80 τη] Ἰοοίῖο 

ἷ αὐτὸ] Ἑδά, ῥτίποαγατη αὐτοῦ δίορμα- 
πὸ ἰπ αὑτοῦ τηυίανίε ; 564 αὐτὸ, αιοά 
Ἐοίδκο οοπήοθοογαί, ἐχ τραγρίπο 8ιθρὶ!. οἱ 
γογιοη θοαδαγίοηίΐα τοσορίε Ζουπο. Ἐπὶ 
αὐτὸς, κοῖας, τηογιι, 

᾿ ἀσκήσιω,) κε Ατίςΐ5 ἄσκησις νἱῖα οἱ 
νυἱοίυς ποτηΐηΐα σοτρὰα οχ ῥγαοσρεία ργτη- 
παρείς. σχοτοσπείν οἱ συγαηιία, Ὀγον του 
νὰ οἱ νἱσίων ποτοΐηΐν σωμασκοῦντοιγ ἡ 

ΨόσΑΡα] ἀδὰπὶ Αἀΐσυπι ποπ γροογάδίιις 
Τ᾿, θομοϊανίηβ ἀρτύσεως σοη͵θοογαΐ βογίρρη- 
ἄυτη, 

Ι σολὺ ὄψον] Τπορία Φυπεῖπα σολὺ σῖτον 
τοροιῖε, 

πῇ οἱ σ΄λησίον] ΑἸΙοΥ ἢ, 1. σϑί!ε Ατδο- 
ΠΖΟΊΙ5 ν. Ρ. 186. ΠΠΘΠΊΟΤΙ ΓΟΥ Βο! σοὶ σροὶ- 
ἴΔΠ5: ὦ , παρόντες, τίς ὑμῶν τῷ μὲν ἄρτῳ ὡς; 

ὄψω χρῆται, τῷ δ᾽ ὄψῳ ὡς ἄρτῳ. 

ἢ συνδείσινων) ΜαΥρο Βίορἢ, συνδεισινούν.- 
σῶν Παθεί, τυ ΒΌρΓΔ δθοί, ὦ, 

ο ἢ μᾶλλον] Νυϊραίυτη αηίοθα ἡ ἴΐα οοΥ- 
τοχῖς (ποία! ο ; νοσπὶ νους οὐἷατη ΒΒ 65- 
ΒΏΤΙΟΙ. 

Ρ πλείω μὶν γι Ἐχ νογπίοηο Ῥοεβαγίο- 
ηἶν τ μὶν γὰρ δοοιπνιτη οὐϊ τι Ζοιπο, 

4. 



104 ΧΕΝ, ΜΕΜ. 118. Π|. ΟΑΡ, ΧΙΝ. 

,ὔ 8, “ 

πολλὰ “ἐσθίειν ἐθισθέντι" μὴ παρόντων γὰρ πολλῶν; μειον- 
. κ᾿ 7 “-“ Ν 7 : Ν ἊΝ Ν 

εκτεῖν ἂν τι δοκοίη, ποθῶν τὸ σύνηθες" ὁ δὲ συνεθι,σθεὶς τὸν 
[ἢ Ν δ " 7 Ω“ Ἀ 7 Χ 

ἐνῷ ψωμὸν ενὶ ὄψῳ προπέμπειν, ὅτε μὴ παρείη πολλὰ, 
λ “Ὡ “ὦ 

δύναιτ᾽ ἂν ἀλύπως τῷ ἑνὶ χρῆσθαι. 
τὰ ᾿ Ἂ ᾽ 3 -“ 

Ἔλεγε ὃς καὶ ὡς " τὸ ἐσθίειν ἐν τῇ ᾿Αθηναίων γλώττη 
3 “Ὁ ο. Ἀ δὰ "-“᾿ Ν » -“, τ 

εὐωγ εἶσθαι κωλοῖτο" τὸ δὲ εὖ προσκεῖσθοι ἔφη, ἐπὶ τῷ ταῦτα 
Ε] 7ὔ ὥ ᾿ Ν “ ἢ “» 

ἐσθίειν, “ ἅτινα μῆτε τὴν Ψυχὴν μῆτε τὸ σώμω λυποίη, 
77 7 7 - "»“ 

μῆτε δυσεύρετω εἴη. ὥστε καὶ τὸ εὐωχεῖσθαι τοῖς κοσμίως 

διαιτωμένοις ἀνετίθει. 

ᾳ ἄριστα ἐπισταμένους) Γη(Ο]] σα σὸ ὀψο- 
ποιεῖν Ὑ6] σὴν ὀψοποιΐαν. 

ἃ ἐσθίειν ἔθισθέντι] ΝΊαΥρο Βίρρῃ. ἐσεσθίειν 
δῃποίαντ. ἀδίποθρο ΕΔ, ργ. ἢ παρόντων 
οὐαὶ ΕἸοτοηῖ. Α. ἀἄδηί, ἀπάθ Βτοάξιιβ 
σου σοθαῦ ἢ παρόντων γὰρ οὐ πολλῶν. 

Ῥοϑιοσυϊογτοβα ἘΣ 44, πρβοῖο τιη468 ἢ μὴ σαρόν- 
σὼν γὰρ ᾿Ἰπνοχούιηξ. ϑ'βα ἢ μὴ οὐτὴ Εα]- 
ἄοηθ Ἐαγίβ. δὲ ψιπᾶ, ΠὈυ]5. ἀφ]οσὶ τηαϊοϊε 
Τγηθϑίῖ ; οἵ Ἰατὰ δηίρα ᾿οοποϊανίι5 αὐγαιη- 

4186 Ῥαγξουϊαπι δϑίθυϊβοο ποίδίδῃυ ὩΏΘΟ 
δἰϊατη βθο]πβογαΐ, 

Ὁ σὸ ἐσθίειν) Ητυὰ5 Ἰοσυτα αηέθα στὸ 
εὐωχεῖσθαι Οσσιιρανογαῖ, απίθααδιῃ Ε οἰ 5 11 
δαἀπιηοηΐϊίι βεάθπιλ Ρθυταϊἕασθ ἘΓΓΙηῸΟ 
νοσαθι] πη 1ι|5510 ΒΟΒϊΖ, Ζθπη ΘΠ ΌΟΓ. 
ΑΟμοσιτη αἸα] θοῖο ὀχὴν ΟἸ τη αἴοὶ ἀπηο- 
ἰανὶς ἘΠβίδι 5 δὰ Π]Ϊαά. β. Ρ. 217. 1ἰπ.. 
57. Θοηβθτθηΐθ Ατδεπθο 11]. Ρ. 568. 

ο ἅτινα) Εαα. ΡΥ. ἵνα ἀδηί, 



ἘΒΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΔΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΒΥΜΑΤΩΝ Δ'. 

Δουνλαιινικνιιιικιιινιι 

ΟΑΡ. 1. 

ἘΧΡΟΝΙΊΤ ΑἈΤῈΒ ΜΑΒΙΛΒ, ΟΟΙΒΌΡ ΒΟΟΒΑΤῈΚ ΦΌΝΕΝΕΒ ΑἸ ΙΟΙΕΒΑΊ, 

ἙἘΟΔΌΜΟΌΕΞΕ ΙἽΝΘΟΈΝΙΑ ὈΙΝΕΕΒΑΜΟΌΕ ΙΙΝΘΟΙΕΜ ΤΕΝΤΑΒΑΊΣ 

ἘΧΡΙΟΒΑΒΑΊ, ἘΤ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝΑ 50.4ῚΝ3. ΑὉ ὙΙΑΤΌΤΕΜ ΟΑΡΕΘΒΕΝΌΑΜ 

ἙἘΟΒΜΑΤΟΒ ἘΧΟΙΤΆΑΒΑΤ ΟΜΝΕ ΚΝ: 

ΟΥ ΤΩ δὲ ὁ Σωκράτης ἢ ἦν ἐν παντὶ πράγματι καὶ σπἄν- 

τὰ τρόπον ὠφέλιμος. ὥστε τῷ αροπρμένῳα τοῦτο; 

μετρίως αἰσθανομένῳ, Φανερὸν εἰναι; “ ὅτι οὐδὲν ὠφελιμώτερον 

ἦν 7 τοῦ Σωκράτει συνεῖναι, καὶ μετ᾽ ἐκείνου διατρίδειν ὁ ὁπουοῦν 

καὶ ἐν ὁτῳοῦν πράγματι" (ὧν ἐπεὶ καὶ τὸ ἐκείνου μεμνῆσθαι 

μῆ παρόντος; οὐ μικρὰ ὠφέλει φοὺς εἰωθότας Τε αὐτῷ συνεῖ-- 

γαι καὶ ἀποδεχομένους ἐκεῖνον.) καὶ γὰρ παίζων ἠδὲ ἥττον 

᾿ σπουδάζων ἐλυσιτέλει σοῖς συνδιατρίθουσι.. Πολλάκις 2 
γὰρ ἔφη μὲν ἄν τινος ἐρᾷν, φανερὸς δ᾽ ἦ ἤν», οὐ τῶν τὰ σώματα 

πρὸς ὥραν ἀλλὰ τῶν τὰς ψυχὰς πρὸς ἀρετὴν εὖ πεφυκότων 

ἐφιέμενος. ἐτεκμιαίρετο δὲ τὰς ἀγαθὰς φύσεις ἐκ τοῦ δ ταχύ 

τε μανθάνειν οἷς προσέχοιεν, καὶ μνημονεύειν ἃ ἂν μάθοιεν, 

καὶ ἐπιθυμνεῖν σῶν μαθημάτων πάντων, δ ὧν ἐστὶν οἰκίαν τε 

β εἰ καὶ 

ἃ εἰ καὶ μετρίως 1 ΜααϊοοΥΙΓΕΥ δἰθπίι πα 
γε] ἱπεθ}}Ποπίοπα ἱπίογργθίαίιγ ἱπάοχ Εν- 
ποϑίίδη9. ΜΠ βρη! βοαιῖο ἢφς νϑυδὶ 
ἤονἃ δορί, Οξίογυτη εἰ καὶ οὐτὴ Μοπβία- 
ὯΟ 1. βοτῖρϑὶ ργῸ καὶ εἰ νυ]ραίο, καὶ οἱ 
ΕἸονοπί, Β, (οηίγα εἰ οὐηΐϑῖς οὔτ 8ο- 
θεθο Μϑίο Ζειιηο οἱ ϑο112. 

6 διόσι οὐδὲν] (ὐατα Ν᾽ αἰοκομαγῖο ὅσι 5ουῖ- 
Ὀοπάμπτη σθηβοηΐς Γηξογρυθίοβ οἵηηεβ ; ἴίὰ- 
6 β΄ ΘΠ. Ζία τα ̓πηϊίαίιι5 ἀοα]. 

Γ ἐσεὶ ---- ἐκεῖνον] Ητεθο Ῥδιθη 681 1Π{1]} 
ΒΟΥ Θτη ΟΥ̓ΔΙΙΟΠἶ5 ἐὙθ απ, πθο 1}Π0ὶ Πμαθοηξ 
π᾿ δηϊθοράθηξθιιβ, δυῦ βοαιθηθθι5, 40 
τοίου, ΘιδΥρ δ᾽ παχη Ἰοοιτ οσοὰ- 
Ρᾶ556 Τϑοΐθ ϑιιβρίοαίι5 ορί ὟΥ οἶβίκο, 

5, παχύ “«εἾ ϑίοθθιι Ρ. 29. ταχύτερον 
ἀαι; αιοὰά ριαίογεραι ΕΠΘϑι1, Ππ6 δηΐθ 
μνημονεύειν εἴτ]. δἀνουθίυτη ἀοϑι ἀογθίαυ. 
Τάοτη ϑίοθεθυβ ἀοίποορβ ἀαΐ προσέχουσι --το 
ἕλως. 
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καλῶς οἰκεῖν καὶ πόλιν, καὶ σὺ ὅλον " ἀνθρώποις τε καὶ 

ἀνθρωπίνοις πράγμασιν εὖ χρῆσθαι. τοὺς γὰρ τοιούτους 

ἡγεῖτο παιδευθέντας οὐκ ἂν μόνον " αὐτούς τε εὐδαίμονας 

εἶναι καὶ τοὺς εαὐυτῶν οἴκους καλῶς οἰκεῖν. ἀλλὰ καὶ 

ἄλλους ἀνθρώπους καὶ πόλεις δύνασθαι εὐδαίμονας ποιεῖν. 

Οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἐπὶ πάντας “ ἤει, ἀλλὰ τοὺς μὲν 

οἰομένους φύσει ἀγαθοὺς εἰνοι» μαθήσεως δὲ καταφρονοῦντας, 

ἐδίδασκεν, ὅτι αἱ ἄρισται δοκοῦσαι εἰναι φύσεις μάλιστα 

παιδείας δέονται" ἐπιδεικνύων τῶν τε ἵππων τοὺς εὐφυεστά- 

τους, “υμιοειδεῖς τε καὶ σφοδροὺς ὄντας, εἰ μὲν ἐκ γέων 

δαμασθεῖεν, εὐχρηστοτάτους καὶ ἀρίστους γιγνομένους, εἰ 
δὲ ἀδάμαστοι “ γένοιντο, δυσκαθεκτοτάτους καὶ φαυλοτά- 
σους καὶ τῶν κυνῶν τῶν εὐφυεστάτων Φιλοπόνων τε οὐσῶν 

καὶ ἐπιθετικῶν τοῖς σηρίοις τὰς μὲν καλῶς “ἀχϑθείσας ἀρίσ- 

σας γίγνεσθαι πρὸς τὰς σήρας καὶ χρησιμωτάτας, ἀναγω- 

γους δὲ γιγνομένας ματαίους σε καὶ μανιώδεις καὶ δυσπει- 

θεστάτας: Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀνθρώπων φοὺς εὐφυεστάτους 

ἐῤῥωμενεστάἄτους τε ταῖς ψυχαῖς ὄντας καὶ ἐξεργαστικωτά- 

σους, ὧν ἂν ἐγχειρῶσι, ᾿ παιδευθέντας μὲν καὶ μαθόντας, 

ἃ δεῖ πράττειν, ἀρίστους σε καὶ ὠφελιμωτἄτους γίγνεσθαι" 

8 (πλεῖστα γὰρ καὶ μέγιστα ἀγαθὰ ἐργάζεσθαι,) ἀπαι- 
ΠΑΝ δὲ καὶ ἀμαθεῖς γενομένους, κακίστους τε καὶ βλα- 

δερωτάτους γίγνεσθαι" κρίνειν γὰρ οὐκ ἐπισταμένους ἃ δεῖ 

πράττειν, πολλάκις πονηροῖς ἐπιχειρεῖν πράγμασι, μεγα- 

λείους δὲ καὶ σφοδροὺς ὁ ὄντας; δυσκαθέκτους σε καὶ δυσᾶπο- 

τρέπτους εἰγαι" διὸ πλεῖστα καὶ μέγιστα " κακὰ ἐργάξζεσ- 

θαι. '"Γοὺς δὲ ἐπὶ πλούτῳ μέγα φρονοῦντας καὶ νομυίξοντας 

οὐδὲν προσδεῖσθαι παιδείας. ἐξαρκέσειν δέ σφισι σὸν πλοῦτον 

ἃ ἀνθρώποις τε] ΕΠ, ΡΥ. ουπλ ϑίορθθο Ε παιδευθέντας μὲν] ἙἘΔά. ΡΓ. ῥγοὸ μὲν 
σε οὐηϊτίνηῖ. ἀαῦαηῦ δὲ. 

Ρ αὐτούς “εἾ διοθεοιβ αὐτούς γε ἀαῖ, οἱ 5 σ«λεῖστα γὰρ --- γίγνισθα.ἢ οι. Πὶς 
ἸηῸχ γοθὰ χαὶ ποὺς ἑαυτῶν οἴκους καλῶς ΙἸοσιβ ἴῃ υμπεῖπα οχοϊάϊε. 

οἰκεῖν οὐ 1, ἢ κακὰ ἐργάξεσδα. ἘΔά. ργ. ἐργάζονται 
ς ἤει ΕἘΛ4. ρυ. εἴη ν"]οβάτη ἀαθαηί. ἨΔ ΘΗ, 
ἀ ᾿ γένοιντο] Τυάπῖο Πουθαπα γίγνοιντο 1 δυνήσεσθαι καὶ] ΕΠ1 4. ργυ. καὶ ὀπηϊταπί. ὦ 

ἀοάϊι. Κ σπράφτειν, οἴεσα!] ἘΔά. ῬΥΪπγεο ἀδπε 

ς ἀχϑείσαε) ἘΠ4, ρτ. ἀνα χϑείσας ἄαηι. σράτεειν, οὔτε πράττειν οἴεται, Β451}. 1] 
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οἰομένους πρὸς τὸ διαπράττεσθαι, τε ὁ τι ὧν βούλωνται, καὶ 
τιμᾶσθαι ὑ ὑπὸ σῶν ἀνθρώπων, ἐφρένου λέγων, ὅτι μωρὸς μὲν 

εἴη, εἴ τις οἴεται, μῆ μαθὼν, τά τε ὠφέλιρνα καὶ τὰ βλα- 

δερὼ τῶν πραγμάτων διωγνώσεσθαι: μωρὸς δ, δῖ τίς, μὴ 

διωγιγνώσκων μυὲν ταῦτα; διὰ δὲ τὸν πλοῦτον, ὁ τι ἂν βού-ἅ 

λητᾶι; ποριζόμενος, οἴεται ' δυνήσεσθαι καὶ τὰ συμφέροντα 

πράττειν' ἠλίθιος δνυοἷ τις, μὴ δυνάμενος. σὼ συμφέροντα 

πράττειν; εὖ φζε " πράττειν οἴεται καὶ τὰ πρὸς τὸν βίον αὐτῷ 
ἢ καλῶς ἢ ἱκανῶς ᾿ παρεσκευάσθαι" ἠλίθιος δὲ καὶ, εἴ τις 

οἴεται διὰ σὸν πλοῦτον, μηδὲν ἐ ἐπιστάμενος, δόξειν τὶ ἀγαθὸς 

εἰναι, ἢ ) μηδὲν ἀγαθὸς τὰ εἰναι δοκῶν, εὐδοκιμήσειν. 

ΒΕ, 1. 

ὉὍΟΝΤΙΝΘΑΤ ΝΑΒΕΑΤΊΟΝΕΜ ΑΝΤΕΘΟΕΒΌΕΝΤΙΘΒ ΟΑΡΙΤΙῚΒ ἘΧΕΜΡΙΟ 

ΕἘΠΤΗΥΘΕΜΙ, ΟΥΕΜ ΒΑΡΙΕΝΤΙΖΩ 505 ΟΡΙΝΙΟΝΕ ΙΝΕΙΑΤΌΜ 

ΤΑΜ 110 ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΝΡΘΟ ΨΕΒΒΑΤ ΝΟΟΒΑΤῈΒ5, ΘΟΝΕΟ ΟΟΝΕΙ- 

ΤΕΈΤΌΝ ΟΜΝΙΌΜ 858 ΠΙ͵ΡΆΒΌΜ ΒΕΒΌΜ, ΟΥΑΚΡ ΑΝΤΕΛ ΟΑΙΕΒΕ 

ἘΧΙΒΘΒΤΙΜΑΝΕΒΙΑΊ, ἘΞΘΕ ῬΙΑΝΕ ΙΘΝΑΆΌΜ. 

-" Ν - "ἤ 

Τοῖς δὲ νορμυίζουσι παιδείας τε τῆς ἀρίστης τετυχηκέναι 
“4 -Ὁ7΄» ᾽ Ζ -Ὁ 

καὶ μέγα φρονοῦσιν ἐπὶ σοφίᾳ ὡς κε ὐρόμι ὶς νῦν διηγήσο- 
μαι. Καταμιαθὼν γὰρ Εὐθύδημον “ τὸν Καλὸν γράμματα 
πολλὰ συνειλιεγριένον ποιητῶν τε καὶ σοφιστῶν τῶν εὐδοκιμω- 

σάτων, καὶ ἐκ τούτων ἤδη τε νομίζοντω διαφέρειν τῶν ἡλικιω- 
Ν Ε Ν 7] Ἁ ͵7 ψ Ὁ 7 3 ᾽ 

σῶν ἐπὶ σοφιῷ, καὶ μεγῶλας ἐλπίδας ἐγοντοι. πῶντων 
ων » 7 “- 

διοίσειν τῷ δύνασθωι λέγειν τε καὶ πρἄᾶττειν, πρῶτον μὲν, 

πράττειν δεῖν πράττειν οἴεται. ἀπο Τ,οοη- 
οἰανία5 εὖ σε πράττειν οἸϊουϊῦ οοπ]ροίυγα, 
αυᾶτα Βιορμδηιβ τϑοορῖς. Οοηίτα αμοίο- 

] παρεσκευάσθαι) ἘΔ, ΡΥ. παρασκευᾶσ- 
θαι ἄδηῖ. 

τὴ εἶναι δοκῶν) Ἐ᾿ 44, ῬΥΪΠΔΔΥ ΠῚ Ἰοοίοποτα 
Υἱαία ψοβϑίαηι [. οὐ Ψιπάορ. Οοάϊοσυτη 
οοηῇϑιι5 Ἐτηβϑίί, 406 πὶ 5θαυϊιγ. Ζοιηο, 
νοτῦδ οὔτε πράττειν ἀο]ανῖε, 864 [ΐὰ 5ϊπ|}}] 
δαἀ)αποίατα ροβί οἴεται ΡΑγ Ιο] τα καὶ ἀο]6- 
τὰ ΟΡογίι886 γθοίο τηοηλς ΘΟ μ 2. 116- 
απ Ἰ,βοπο αν σογγθοίίοποσγη δατηϊϑὶ. 

ἝΞ ὡ. 

εἶναι δοκεῖν εὐδοκ. Βίορῃδπιι5 τηυϊανῖς ἴῃ ὧν, 
δοκεῖν εὐδοκ. ΨΜογθτῃ ἀράϊ (ὐαϑία!ϊο, ΕΣ ο 
ῬαΥ5. Βϑϑαυιοηθ νούϑίο οὐ Ν᾽ οβϑίδηϊϑ 1. 

π Ἰπορί!ςβϑτηθ ἃ ργοθαάρηξο ἀἰ5]αποίαπα 
Ἰορίέασ, αιοὰ πρὸ ψουθὶθ ποὺ βοῃίθηϊξια 

βΘΡασγασο Ὁ}1]Ὸ τηοάο ἸΙσοραΐ. 
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᾽ , 9. Νἶδ αδ Ν , »,. ὦ ᾽ ᾿ ᾽ χ 
αἰσθανόμενος αύυτον ὼώ νεοτήτω οὕπω εἰς {ήν ἌΨΨᾳΨψῃ 

εἰσιόντα, εἰ δέ τι βούλοιτο διαπράξασθαι, καθίζοντα, εἰς 

ἡνιοποιεῖόν σι τῶν ἐγγὺς τῆς ἀγορᾶς, εἰς, τοῦτο καὶ αὑτὸς 

ἤει; σῶν μεθ αὑτοῦ τινας ἔχων. Καὶ πρῶτον μὲν πυνθανο- 
βμένου τινὸς» πότερον Θεμιστοκλῆς διὰ ξυνουσίαν τινὸς τῶν 

σοφῶν ῆ Φύσει τοσοῦτον διήνεγκε σῶν πολιτῶν, ὥστε πρὺς 
2 “» 3 “ χ ᾿ ΒΕ ΝΣ 7 3 Ν 

ἐκεῖνον ἀποξλέπειν τῆν πόλιν, ὁπότε σπουδαίου ἀνδρὸς δεη- 

θείη: : ὁ Σωκράτης, βουλάμεαν κινεῖν σὸν Εὐθύδημον, Εὐηθες 

ἔφη εἶναι τὸ οἴεσθαι, “ τὰς μὲν ὀλίγου ἀξίας τέχνας μὴ 

γίγνεσθαι “ σπουδαίους ὁ ἄνευ διδασκάλων ἱ ἱκανῶν; τὸ δὲ προ- 

ἐστάναι πόλεως. πᾶντων ἔργων βῥέγιστον ὃν, ἀπὸ ταὐτομάτου 

παραγίγνεσθαι τοῖς ἀνθρώποις. Ἰ]άλιν δέ ποτε παρόντος τοῦ 

Εὐθυδήμου, ὁρῶν αὐτὸν ἀποχωροῦντοω, τῆς ὁ συνεδρίας, καὶ 
7 Ἁ 7] ἈἉ ͵7͵ ͵7 ᾿] 3, 7 

βυλάσνθμεδν μή δόξῃ Τον Σωκράτην σαυμιάξειν ἐπι ΘΗ, 

Ὅτι μὲν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, Εὐθύδημος οὑτοσὶ ἐν ἡλικίᾳ γενό- 

(μένος. τῆς πόλεως λόγον περί τινος ᾿προτιθείσης, οὐκ ἀφεξ- 

ἐτῶι τοῦ συμξουλεύειν, εὐδηλόν ἐστιν ἐξ ὧν ἐπιτηδεύει. δοκεῖ 

δὲ μοι καλὸν προοίμιον τῶν ὃ δημηγοριῶν πὰρασκευάζεσθαι 
7 »Ἷ ͵ ͵ 7 “"ἪΆ Ἀ 

φυλαττόμενος μή δόξη μανθάνειν τ’ παρᾶ του. δῆλον γὰρ, 

ὅτι λέγειν ἀρχόμενος ὧδε προοιμιάσεται" ““ Ἰ]αρ᾽ οὐδενὸς 
Ν ͵ ἣν 3 -- 32 ἈΧλ 3 2. Ἃ» ΕῚ ΄7 

μὲν πώποτε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, οὐδὲν ἔμαθον, οὐδ᾽ ἀκούων, 

Ο τὸν Καλὸν] Υἱάα «δα 1. 11. 9. δῃηπο- 
ἐαΐα. 

ἃ διὰ νεότητα) ϑίτηβοθπ. ποπᾶυτη 60 
ΔΠΠΏΟ5 Πδίμπι ἔπἶβθθ αἰ. ὥρα νυἱσίπιϊ ἰΔΠ- 
τὰ πὶ ΟΡῸ5. ἔαἶββθ, δἱ 415 ἴῃ ΘΟΠοΟΙΟ 6. ΟἿ ΠῚ 
Ῥορυΐο Ἰοσαὶ νϑ]]θί, οχ πασγαίΐοπρ ἀθ ΑἸοῖ- 
ἴλας οὐ Οἰδυοοπο Ῥαϊοί, ϑαρογοϑὲ ἰατηθ 
ἀυθιταίίο, αυϊὰ 516 εἰσιέναι εἰς τὴν ἀγοράν ὃ 
Απ ]ναιϊπυπιὶ μογιην αἰ ησογε ἀθ {ἴγοπο 3 
Αὐϑίορμδηθϑ Εὐφυϊζατα νοῦϑι 1579. ἀγορά- 
ξεῖν αἰχῖς, ὯΙ νρίδί, π6 ααΐβ ἱπηθουῖθ. ἴῃ 
ἔογο γθυβθίιγ; οὐδ᾽ ἀγοράσει γ᾽ ἀγένειος οὖ- 
δεὴὶς ἐν ἀγορᾷ. ὍΌΙ ἀ6 φοποϊοη θυ. ἀρσὶ 86- 
αυοπίῖα ἀοσοθηί, Ηΐϊς νϑῖῸ ἴΐομη Ἰοοιι5 566- 
το ]5 ὅ. Εὐδθύδηρεος οὑτοσὶ ἐν ἡλικίᾳ γενόμενος 
σῆς πόλεως λόγον περί φινὸς προτιθιίσης, οὐκ 
ἀφίξεται τοῦ συμβουλεύειν ἀοσοὲ ἀθ σοποῖο- 
πἶιι5 Ἰοααΐ Χ ὁπορΠοπίοθτῃ. 

Ὀ οὔπω] Φυπεῖπα οὲ Αἰάϊμα οὕσως Βα- 

Ὀεηΐ. ἀοίποθρβ ἤ ὅσοι ἰόντι }ππΐ. ῬΓῸ ἡνιο- 
“οιεῖόν 0. 

ς σὰς μὴν] Γι 6 Πρὸ κατσχὰ τὰς αν. 30. 

ει Δωδι “Ἰ  » ἃ... ὦ 

αυθη5 σαουδάίους ΟΧ ΤΙΘΟΠΘΙΑΥΙ σΟὨϊθοίατα 
ἴῃ σσουδαίοις τιὰίαζπὲ 615, Εσποξίϊ δὲ 
ϑοθΖ. Βοββασίο σπουδαίους δὰ τέχνας 
γΘρυθηϑ αὐϑοϊιίας γοααϊ, νοσυιῖϊ. 

ἃ σαουδαίους Εγπορίϊι5 σαβρίοδέυν, πᾶς 
[ΠῚ 6556 ΠΟΠΊΘ 80 ΔΙ ΟΌ}115 σεριεργίᾳ, 
αἱ φαύδγο μος τθτη γι ν 6 ]]θὲ Ἀ]ιοτΐ, 1 ἴῃ 
ἄπο νεῦῦο παραγίγνεσθαι Δἀάἀαίιν «οῖς ἀν- 
θρώποις. Ἐοββατίο, ουπὶ τραϊά θεῖε, διεμς- 
ἐπῆι, ἵηιφιῖε, δδὲ μμίαγε αγίεβ δαδ, χιιῶ 
ΤΟΥ͂Θ 5 οἷν, ποτὶ ρο556 αὐεοϊιιίας τεααϊ, 
ἔουίθ Ἰορὶς σσουδαίας, Βαυὰ ἱπορίθ, πδπὶ 
αἸοϊξυγ οεδλ ἴῃ σὰ ρμγοδαῖα, δοπα, οίο. 
ϑοὰ Βορββαγίοηὶΐ ποθ τὰῖο ἢάος Βαθοιὶ 
Ροΐοϑί. Τηϊουϊπὶ Ρ]δοθὲ οὐαὶ 1 οίβκιο ἀθ- 
ἤθπάογθ νυ]ραΐατη, δάθο υὐ σπουδαῖοι τὰς 
τέχνας, 501}. περὶ, 5'πί αγέϊιεγι ρμετὶῖ, ὑγο- 
δαδῖϊες ανιἰεε5. δὶς Ἰαυάδε ΗἸπἀθθυγρίτις 
“«αἰδία σαουλαῖα τοὺς τρόπους 6Χ Ῥ] ΔΥῸ. 
ἀδ Ῥιίογ, Ἑάας. νἱ. 1. δὲ ϑιθρμδηὺβ ἴῃ 
ΤῊΘ65. οχ βοογαίθ σπουδαίους τὰ ἤθη: σάσὺ- 
δαῖο; αὐλητὴς ἀριιὰ Ρ]αίαγοῦ, Ῥευὶο]. οϑί 
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τινὰς εἰναι λέγειν τε καὶ πράττειν ἱκανοὺς, ἐξήτησα τούτοις 

ἐντυχεῖν, οὐδ᾽ ἐπεριελήθην σοῦ διδάσκωλόν τινά μοι γενέσθαι 

τῶν ἐπισταμένων ἀλλὰ καὶ ὃ" τἀναντία διατετέλεκα φεύγων 

οὐ μόνον τὸ βυβδῤνεν. σι παρά φσιος ἀλλὰ καὶ τὸ δόξαι. 
ὅμως δὲ, ὅ ὅ τι ἂν ἀπὸ ᾿ ταὐτομάτου Ἐεσίη μοι, συμξουλεύ- 
σω ὑμῖν.᾽ ᾿Δρμόσειε δ᾽ ἂν οὕτω προοιμιάζεσθαι δ τοῖς 
βουλομένοις παρὰ τῆς πόλεως ἰατρικὸν ἔργον λαβεῖν: 1 ἐπι- 

σήδειον γὰρ αὐτοῖς εἴη τοῦ λόγου ἄργεσθαι ἐντεῦθεν" 

ςς Παρ οὐδενὸς μὲν πώποτε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τὴν ἰατρι- 

κῆν τέχνην ἔμαθον, οὐδ᾽ ἐζήτησα διδάσκαλον "ἐμαυτῷ 
γενέσθαι τῶν ἰατρῶν οὐδένα" διατετέλεκα γὰρ φυλαττόμενος 
οὐ μόνον τὸ μαθεῖν τι παρὰ τῶν ἰατρῶν ἀλλὰ καὶ τὸ δόξαι 

μυεμιαιθηκέναι τὴν τέχνην ταύτην. ὅμιως δέ μοι τὸ ἰατρικὸν 
ἔργον δότε" πειράσομαι γὰρ ἐν ὑρωῖν π ἀποκινδυνεύων μανθά- 
γειν.ἢ Πάντες οὖν οἱ παρόντες ἐγέλασαν ἐπὶ τῷ προοιμίῳ. 
᾽᾿Επσεὶ δὲ φανερὸς ἦν ὁ ἡ Ἐὐθύδημος ἤδη μὸν; οἷς ὃ Σωκράτης λέ- 
γι» προσέχων, ἔτι δὲ φυλαττόμενος αὐτός τι φθέγγεσθαι, καὶ 
νομίζων τῇ σιωπῇ σωφροσύνης δόξαν περιράλλεσθαι; φότε ὁ 
Σωκράτης, βουλόμενος αὐτὸν παῦσαι τούτου, Θαυμαστὸν 
γάρ; ἔφη, φί ποτε οἱ βουλόμενοι κιθαρίζειν ἢ ἢ αὐλεῖν ἢ ἱπ- 

πεύειν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων ἱκανοὶ γενέσθαι ὃ 

εἰδίσοη, δογιι8, αΥἰῖδ ρογῖξιι8. ΟἸυἱπίπηο ἴῃ 
ὨΟΒΙΓΟ ἴσο ρᾶι]ο δηίθ σσουδαῖος ἀνὴρ ο5ί 
ΟἹΥ τοὶ ρογϑυία ρεγίίιι58. 8. 

6 συνεδρίας) Ε Δα. ΡΥ. συνέδρως ἀαπί. 
ἔ προτιδείσης}) Οὐτὰ ργῶοο, οοηνοσίο 

Ῥόρυ]ο δά οοποίομθμ, ἀϊοθηαϊ ροϊεϑίαίθμπα 
ἔλοουες 49 Υγο ργοροϑβίία, αὖ δρᾷ 1Τ)6πιοβ- 
ἔθθποπὶ ἀθ Οὐγοπα ο. δ. τίς ἀγορεύειν 
βούλεται; οἵ ἀρυὰά ἱδεμρψμαπεπα, Αομάγη, 
45, 

8 δημηγοριῶν) Τί νυϊραίυπι δημηγορικῶν 

εχ Ψοββίαπο 1. σουγοχῖς ΕΥΠοβεῖ, 5Θα 1615 
παρασκευνάξεσθαι 6Χ ΤηλΙρίηθ 1,60Π0]. οἵ 
ΒίΘρΡὮ. νυ]ραίο παρασκευάσασθαι, β 56α]. 

ἢ τἀναντία)  αἱρο δἀάϊίατα γὰρ δαοίοτ!- 
ἰδίθ Οοὐϊοῖ5 ΨΊΠάοΡ. οἴ νϑυβίοηὶβ Β6ββδᾶ- 
το 5 ἄεϊονῖε Εὐγηθϑεῖ, ρα ποίο ροβέ σάναν- 
τία βυ]αίο. Ψυ!ραίιιτη ἰδτηθῃ Ῥγρβογεραῖ 
ΥΝ εἴθκο ΦΟΠΙΡΑΓΔΏ 9 βθοείοῃο 22. οὐδὲ δ᾽ ἕν 
φούτων, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον" οἱ γὰρ σλεῖσ-: 

710.“ εἰσιν. 

Ϊ σαὐτομάτου] Τίᾳ νυ]ρσαΐυτπη αὐτομ. 6Χ 

πειρώνται ὡς 

τ δ ρῖπ 6 ϑέθρῃ, δἱ πιϑὰ ΣΧ ΘΠΟΡΒοηΐθΟ οου- 
Ταχιῦ ΕΠ ϑίὶ θὲ Ζβαπηθ. 

Κ ἐπίῃ) [πὶ στηθῃέθια νοπουῖΐ, αυοὰ ΔΙΌ 
παρίστασθαι αϊοῖϊα. ἘΠ4. μι. ἐσήει 
ἀαδθαῃηί. 

Ι ἐσισήδειον -- ἐντεῦθεν] ΗΟ βθῆϑιι ΠῸῃ 
ἀϊνουθα 80 δηϊδοθάοπεῖθιιβ οἵ νἱχ ρϑηυΐπα 
6586 βίαν: ΕὙΠΟΘ ; π6Ὸ ὰ Βοββασίοῃ 
νους; 564 τημίαΐο νυ]ρσαῖο γ᾽ ἄν ἴῃ γὰρ 
(φυοᾶ ἔδο]) Ῥθῆθ πᾶρθγο τϑοΐθ δαπιοηῖῖξ 
Ζοιπθ. ϑεηθθηβ εἴη Φυπίϊηα σοΥΤΌΡΙΌ ἴῃ 
ἐπὶ. 

ΤῊ ἐμαυτῷ] Ῥαυῖβ. 111, ἐμαυφσῷ μαθεῖν σι 
παρὰ σῶν ἰατρῶν οὐδένα. 

π ἀσποκινδυνεύων] Θποᾶ τηράϊοὶ αυδτηνῖβ 
ΠΟ Ρτοβιίθαπίιγ, τὰ] (Ἀτηθη ἔδοτε [Δ- 
οἰἴυηΐ. 7) δοιγι ροτγιοιιϊϊς τιοϑίγῖβ δὲ ἐαρονῖ- 
γιογία Ρ6Ρ ηιογίο αριπί, αἴ αἷλ Ῥ]Ἰηΐι5 
ΧΧΙ͂Χχ, 1. 

ο πειρῶνται} Τμϑοίίοποτη ΑἸάϊπαπα μὴ 
πειρῶνται -- καὶ καθ᾿ ἑαυτοὺς ἰΐα (ΠΟΥ ΟΓΟ 

νοϊῖς Τθοποϊανῖιβ οὐ ἀμελίστατα ῬΓῸ συν- 

δ 

6 
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συνεχέστατα ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλωνται δυνατοὶ γενέσθαι καὶ 
οὗ καθ᾽ : ἑαυτοὺς, ἀλλὰ παρὰ τοῖς ἀρίστοις δοκοῦσιν εἶναι; 
πάντα ποιοῦντες καὶ ὑπομένοντοῃ ἐνεκὼ τοῦ μηδὲν ἄνευ τῆς 

ἐκείνων γνώρυης ποιεῖν, ἃ ὡς οὐκ ἄν ἄλλως ἀξιόλογοι ψενόμιε-- 
νοι" τῶν δὲ βουλομένων δυνατῶν γένεσθαι λεγειν τε καὶ 
πράττειν τὰ πολιτικὰ γομυίζουσί τινες ἄνευ παρασκευὴς καὶ 

ἐπιμελείας αὐτόματοι ἐξαίφνης δυνατοὶ ταῦτα ποιεῖν ἔσεσθαι. 

7 Καΐτοι γε τοσούτῳ ταῦτα ἐκείνων δυσκατεργαστότερα φαί- 

νεται, ν ὅσῳ περ, πλειόνων περὶ ταῦτα πραγμιατευομιένων, 
ἐλάττους οἱ πατεργαζόριενοι γίγνονται. δῆλον οὖν, ὅτι καὶ 

ἐπιμελείας δέονται πλείονος καὶ πα Χο κι, οἱ τούτων ἐφιέ- 

8 μενοι ἥ οἱ ἐκείνων. Κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν. “ἀκούοντος Εὐδυ- 
δήμου, φοιούτους λόγους ἔλεγε Σωκράτης" ὡς δ᾽ ἤσθετο αὐτὸν 

ἑτοιμότερον ὑπομένοντα, ὅτε διωλέγοιτο, καὶ προθυβιότερον 
ἀκούονται, μόνος ἦλθεν εἰς τὸ ἡνιοποιεῖον" παρακαθεξομένου δ᾽ 
αὐτῷ σοῦ Εὐθυδήμου, Εἰπέ βίοι, ἔφη, ὦ ΝΗ σῷ ὀντι» 
ὥσπερ ἐγὼ ἀκούω, πολλὰ “γράμματα " συνῆχας σῶν λεγο- 

βμιένων σοφῶν ἀνδρῶν γεγονέναι: Νῇῆ τὸν Δί » ἔφη, ὦ Σώκρατες" 
καὶ ἔτι γε συνάγω, ἕως ἂν κτήσωμαι ὡς ἂν δύνωμαι πλεῖστα. 

9 Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη , Σωκράτης; ἄγωμαί σου, διότι οὐκ ἀρ- 

γυρίου καὶ χρυσίου ᾿ προείλου σησαυροὺς κεκτῆσθαι μᾶλλον 
ἢ σοφίας" δῆλον γὰρ, ὅτι γομίξεις ἀ ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐδὲν 
βελτίους ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους, σὰς δὲ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν γνώ- 
μας ἀρετῇ πλουτίζειν τοὺς κεκτημένους. Καὶ ὁ Ἐῤθύδημιος 
ἔχαιρεν ἀκούων ταῦτα, νομυίξων δοκεῖν τῷ “Σωκράτει ὀρθῶς 

10 μετιέναι σὴν σοφίαν. Ὁὧ δὲ καταμαθὼν αὐτὸν ἡσθέντα σῷ 

ἐχίστατα 50ΥὈογοῖ : ϑέθρπδπιιβ ἀρ]οίο μὴ ἃ ὡς οὐκ ἂν -ττο γενόμενοι) ἘΞ ΡΥῸ ὡς οὐ 
ἀοίποορβ βουθοραΐς καὶ μὴ μόνον καθ᾿ ἕαυ- 
σοὺς. Νὸος οὐχ Βαδηκοηῖο, Ζοιηΐο οἱ 
ΘΟΒαϊΖῖο βϑοιε Ψαπεῖπαπη, ΠΠργόβαιθ ΒτῸ- 
ἄδὶ εὐ Βοβϑαυϊοηῖβ μὴ αθ]ονίτηιβ, οὐ Ροβί 
καὶ τοροϑιιίτηιιβ οὐ οχ Εὐἀϊεῖοπο (βία! ουῖϑ, 
1ργοὸ Βτοᾶάφὶ, ΒΒ ϑϑαυοηῖβ οἱ ψορϑίαπο 1. 
Ηδῃς οαπάθηι βουϊρίυσαπι βθοιίι5 ὙΥ οἰκο 
συνεχέστατα ἰδίῃ εἴπ} ΕἸΓΠοϑίϊο [Ά 50 
ΡΓῸ παραχρῆμα αἰϊοίιτη - «Ἰη οτρυθίδξασ, 
Του ΤΥ, ν. 9. αιιθπὶ Υἱν ἀοοίιβ σοτηρᾶ- 
γΑΥΪέ, δ μας 5 σηϊ ποδίίομθ ῬΑΥΪΓΟΓ δἰ ἴθηιι 
6586 νἱάρίιι, 

- γενησόμενοι ἀϊοΐαχτην 
Ὁ ὅσῳ περ)] ΕΔά. ργ. ὅσων περ ἈΔθΘηΐ, 
ο ἀκούοντος] ΤΠ ΔΉ σΊΙΘΓΘ ΒΘΏΒΗ ΠῚ ΠΘΟ 5815 

Οἷαγιπη 6556. αἷὲ Εὐγηθβέιβ, οἷ οομπηραγαΐα 
ΒΘ οηθ ὅ. νἰβιιη} θϑῦ βου θΘπμ ἀὉτὴ οὐδ᾽ ἀ κού- 
ὄντος. ΕΠ 586 ΒΘΩΊΘΩΏΒ ἑσοιμοόσερον ὑσιομεέ- 
νοντὰ Ἰοησο δἰϊπ ἃ νϑυθατα “τη ἀκούοντος 
Θὀχρθοίαγο πῸ5 7006, Τρίτων Ὑ εἶἰβκο οου- 
Ἰροῖς ΒΟ. ΘΠ ἀπ μόλις ἀκούοντος αὐΐ ὥσπε 
ἄκοντος, δαϊ ροϑί Σωκράτης ἰῃβουῖς 1816 »"δΊ 
νο! τὶ φῶν μεθ᾽ αὑφοῦ σινας ἔχων, τἱξ νοΥθΐ5 
ὨΪϊ5. μόνος -οτἡνιοσίοιεῖον ΟΡΡΟΠΔΏΓΩΓ, 
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ἐπαίνῳ φούτῳ, Τί δὲ δὴ βουλόμενος ἀγαθὸς γενέσθαι, ἔφη, 
ὦ ἢ Εὐθύδημε, συλλέγεις τὰ γράμματα; ᾿Βαεὶ δὲ ὅ διεσιώ- 
πησεν ὁ Εὐθύδημος, σκοπῶν ὁ τι ἀποκρίναιτο, πάλιν ὁ 
Σωκράτης, ᾿Αρω μὴ ἰατρὸς ; ἔφη: πολλὰ γὰρ καὶ 
ἐστε συγγράμματα. Καὶ ὁ Ἐυθύδημος, Μὰ Δί, ἔφη; 
οὐ; ἔγωγε. ᾿Αλλὰ μὴ ἀρχιτέκτων βούλει γενέσθαι , γνω- 
μονικοῦ γὰρ ἀνδρὸς καὶ τοῦτο δε. Οὐκουν ἔγωγ᾽, ἔφη. 
᾿Αλλὰ μὴ γεωμέτρης ἐπιθυμνεῖς, ἔφη; γενέσθαι ἀγαθὸς, 
ὥσπερ ὁ ̓ Θεόδωρος : Οὐδὲ γεωμέτρης. ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴ 
ἀστρολόγος. ἔφη. βούλει γενέσθαι ; Ὡς δὲ καὶ τοῦτο 
ἠρνεῖτο, ᾿Αλλὰ μὴ ῥωψῳδός ; ἔφη καὶ γὰρ τὰ Ὁμήρου 

σέ φασιν ἐπή Κ (σάντα) κεκτῆσθαι. Μὰ ΔΙ’ οὐκ ἔγωγ᾽, 
ἔφη" τοὺς γάρ τοι ἀἀψῳδοὺρ, οἶδω τὰ μὲν ἔπη ἀκριξοῦντας, 

αὐτοὺς δὲ πάνυ Ι ἡλιθίους ὄντας. Καὶ ὁ Σωκράτης ἐφη" 

Οὐ δήπου, ὦ Εὐθύδημε, ταύτης τῆς ἀρετῆς ἐφίεσαι; δὲ ἣν 
ἄνθρωποι πολιτικοὶ γίγνονται καὶ οἰκονομυιικοὶ καὶ ἄρχειν ἱκα- 
γοὶν καὶ ὠφέλιμοι σοῖς Τε ἄλλοις ἀνθρώποις καὶ ῥαυτοῖς : 

Καὶ ὁ Ἐῤθύδημος, Σφόδρα γ᾽ ,» ἔφη, ὦ Σώκρατες, ταύτης τῆς 

ἀρετῆς δέομαι. Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Σωκράτης; τῆς καλλίστης ἀρε- 
τῆς καὶ μεγίστης ἐφίεσαι τέχνης" ἔστι γὼρ τῶν βασιλέων 
αὕτη, καὶ καλεῖται βασιλική. ἀτὰρ, ἔφη, κατανενόηκας, εἰ 

οἷόν τ᾽ ἐστὶ. μὴ ὀντα δίκαιον, ἀγαθὸν ταῦτα γενέσθαι, Καὶ 
μάλα, ἔφη, καὶ οὐχ, Ἢ οἷόν τέ γε ἄνευ δικαιοσύνης ἀγαθὸν 
πολίτην γενέσθαι. Τὶ οὖν, ἔφη, σὺ δὴ " τοῦτο κατείργασαι; ; 
Οὐμαΐ γε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐδενὸς ἂν ἧστον φανῆναι 
δίκαιος: Δρ᾽ οὖν, ἔφη, τῶν δικαίων ἐστὶν ἔργον ὥσπερ τῶν 

ἢ ἰατρῶν - 

ἃ γράμματα] Ῥτο συγγράμματα ἀϊεΐατα 
ὁχ ἢ, 1. τρίς ῬΠΥγ πίοδιβ ἴῃ παρασκευὴν 
σωφισφικὴν ἃ ἘυδηΚοηΐο δά ἢ. ]. ἰαυάδ- 
ἴδ... 

8 συνῆχας} Ηος ἰοτηριι5 6Χ Τυπέμπα οἱ 
᾿ἶῦτο Βγοάφι μοτίδητο Ν διοκοπατῖο ργία- 
{πε γυϊσαῖο συνῆξας Ζουπα οὐ ϑομ 2. 

ἔ σ΄ »εἰλου] ΕΔά. ΡΙ πη ΓΊτα εἰ προείλου 
Τοττοχὶς (ἀβίδ]ῖο. οὐ προείλου τηλ]οθαΐ 
Βτοάξοιιβ. εἰ οὐκ ἀργυρίου ἃ ΧΟΠορΠοπίθ 
βυῖδθ6 βουϊριατη βυβριοαθαίαγ Ζοιιπθ. 

8 διεσιώπησεν Ψιάο δημοίδία αὐ 111. 

ΥἹ, 4. ἀρίποορβ ἀποκρίνοιτο (ἀϑ5(2], 

ἢ ἰασρῶν)] Τία ΟΔβία!ῖο ἘΠ 44. ῥυϊπλδγατη 
ἰατρεῖν ΟΟΥΥΘΧΙΪ, 

1 Θεόδωρος] Ογτγοηξοιιθ, ϑοογδῦῖ5 ῬΥΘΡΟΘρ- 
ἰοΥ, ἀθ 4φιο Ῥ]βιομῖβ ΤΠοθέξθιι πδσγαῖ, 
Οὗ, 1τηἴτὰ 1. υἱῖ. 8. 

Κ (πάντα)}] Ἐγποϑεῖο ϑαβρθοίιμα νοορᾶ- 
ῬΌΪυτα οτηϊαιπὶέ Ἐ)4α, ργΐπηθο, δϑίθυϊθοο 
ποίαν! Κίθρηδηι8, βθοϊϑὶ Ζραπο; Β686- 
ΒΑυΪΟ (ΔἸ θ ψοχί. 

1 ἠλιθίους] Τῃ Βαπο βθηϊθηθίδτη Ὄχϑίαϊ 
ῬΙαίοπίβ ἀἰαίοσιθ ΤΟμΐ8. Ποπῖπθ ᾿πβουίῃ- 
[18. 

τῇ οἷόν τέ γε} ΝΑ ΙΟ ΟΠ δυο γε ἱποργ θαι 

-αὖὦ - 
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τεκτόνων; Ἔστι μέντοι; ἔφη. Αρ᾽ οὖν, " ἔφη, ὥσπερ οἱ τέκ-- 
τόνες ἔχουσι τὰ ἑαυτῶν ἔργα ἐπιδεῖξαι, οὕτως οἱ δίκαιοι σὰ 
ἑωυτῶν ἔχοιεν ἂν "διεξηγήσασθαι : : “Μὴ οὖν, ἔφη ὁ Εὐθύ- 

δημος, οὐ δύνωμαι ἐ ἐγὼ νὰ τῆς δικαιοσύνης ἔ ἔργα ἐξηγήσασ- 
θαι; καὶ, νὴ Δί, ἔγωγε ἀ τὰ τῆς: ἀδικίας" ἐπεὶ οὐκ ὀλίγα 

ἐστὶ καθ᾿ ἑκάστην ἡμέρων “τοιαῦτα ὁρᾷν τε καὶ ἀκούειν. 
19 Βούλει οὖν, ἔφη ὃ Σωκράτης, γράψωμεν ᾿ ἐνταυθοῖ μὲν Δ, 

ἐνταυθοῖ δὲ Α; εἶτα δ τι μὲν ἂν δοκῇ ἡ ἡμῖν τῆς δικαιοσύνης 

ἔργον εἶναί: πρὸς σὸ Δ τιθῶμεν, ὁ ὅ τι δ᾽ ἂν τῆς ἀδικίας, πρὸς 

σο ; Ἐπ τι σοι δοκεῖ, 5 ἔφη; προσδεῖν σούτων, ποίει ταῦτα. 

ἐν ἀνθρώποις " τὸ ψεύδεσθαι ; 
14 Καὶ ὃ Σόνρ δ γράψας ὦ ὥσπερ εἶπέν» Οὐκοῦν, ἔφη, ἔστιν 

Ἔστι μέντοι, ἔφη. ἸΠοτέρωσε 
“"" ο“ν "-Ὡ "-ω [ ὔ“ Χ 

οὐν9 ἐφ. «γώρμνεν σουτο; Δῆλον, ἐφή, οτι προς τῆν ἀδικίαν. 
3 - ΕἾ Ἀ "Ὅν ἃ. - Ε Ν ᾽ὔ , 

Οὐκοῦν, ἐφη, καὶ τὸ ἐξαπατὰν ἐστι; Καὶ μᾶλα, εφη. 

Τοῦτο οὖν ' ποτέρωσε ϑῶμοεν ; 
Ν . 3 ΄ὔ “πὰ δ 

πρὸς τῆν ἀδικίαν. ΤΙ δὲ τὸ 

Καὶ τοῦτο δῆλον ὅτι» ἔφη, 

Κ κακουργεῖν ; Καὶ τοῦτον 

ἔφη; ᾿ Τὸ δὲ ἀνδραποδίζεσθαι ; Καὶ τοῦτο. Πρὸς δὲ 
τ τῇ δικαιοσύνη οὐδὲν ἡμῖν τούτων κείσεται, ὦ Εὐθύδημε; 
πο εῤὲν γὰρ ἂν εἴη, ἔφη. ΤΙ δέ; ἐάν τις στρατηγὸς αἷρε- 

θεὶς ἀδικόν τε καὶ ἐχθρὰν πόλιν “ ἐξανδραποδίσηται, φήσομεν 
σοῦτον ἀδικεῖν; Οὐ δῆτα, 
φήσομεν; Καὶ μάλα. ΤΙ 

ἔφη. Δίκαια δὲ ποιεῖν οὐ 

δ᾽; ἂν ἐξαπατᾷ πολεμῶν 
3 »“ωῃ 7] ᾽ “ 3 Ἁ Ἀ ’' Ἁ 

αὑτοῖς; Δικαιον, ἐφη. καὶ τοῦτος Ἐὰν δὲ κλεπστη τε καὶ 

Ἀ5ΘΘΠΌΟΥ ; 66 ἰοσι5 ἰηἶγα ΕΥ̓, ν. 9, υϑύγη 
ἔοτυτηιι]οθ ἤστηατα ροίθϑε ; πᾶγὰ ἴδ᾽ τηλ]ίο 
ΤΩΪΠ118 γέ ἸΟΟῸΠ. 5.11 ΠῈ που] ροΐοϑί. 

Ἢ σοῦτο κατείργασαι :] Ξὶ σὸ δίκαιον Δῃ- 

τροοϑϑίϑϑθί, ἔθυσθη : πιπης ταύτην 5ουρίστη 
ΤΑΔ]]ο τα. 

ἃ ἔφη, ὥσπερ] Ἐξ Βίοῦθεθο ϑιθρΒαπα8. 
ἔφη δαάϊαϊ: ἀοίποθρϑ « πητῖπα ἄν οτηϊϑὶτ, 

Β διεξηγήσασθαιἾ ΜδΥρῸ ϑιρρῃδηϊ ργθθοῖ 
αυοά οβὲ ἴῃ Ῥατῖβ. ΠΠ. διηγήσασθαι. ϑίο- 
Ὀεοιιβ ἐξηγήσασθαι ὨαΡοί. 

ς Μὴ --- οὐ δύνωμαι. Μυϊραίαπη δύνωμαι 
ΟΧχ Ἰθοίΐοπθ ϑίοθειῖ οἱ τ ΔΥρ ΠΑ] ϑέθρμα- 
Πΐδηξο τηλίανἐ Ζουπο ἴπ δύναμκα, τηδῖθ 
σΟΙΏΡΑΓΔΠ5 Ἰοσιτη Ῥ]αιοπίουπι ἀθ ΕΘΡῸΡΙ]. 
νἱ. Ρ. 486. μή πη δοκεῦμέν σοι οὐκ ἀναγ- 
καῖα ἕκαστα διεληλυθέναι ; 

ἃ τὰ τῆς ἀδικίας Εγποϑιῖ ἀπέ σὰ οχ- 

οἰάϊ556 Ραΐαθαὶ καὶ ποῃ θορο. Ὅετθα καὶ 
νὴ ---- ὀλίγα οτηϊβὶς Προ ΕἸογθηξϊπιιθ Εἰ. 

6 “τοιαῦτα ΘιΟΌεθα 5 ὁρᾷν τε σοιαῦτα καὶ 
ἀκούειν Ἠαθοΐ, οἴ βϑοϊίοῃμθ βθαιιθης γράψος- 
μεν ὙἱἘἸΟΘΌ τη. 

ἴ ἐνταυθοῖ} Τα συμ ϑίοθδθο ϑίθρηδπιι : 
ἐνταυθεῖ 8 Βαθοπς ἘΠἀ4. ΡΥ. 4ιιδὲ θιίδμα 
οὐτη ϑίοθεοο δέλτα ---- ἄλφα ποπυϊπδηξ. 

8 ὅτι μὲν ἀν] Τία οὑπὶ ϑέοθεθο ϑίθρμα- 
Πι5 : ἂν οταϊτταπὶ ΕΑ. ρὑγ. ἀθίποθρβ δ σι 
δ᾽ αὖ ργῸ ὁ σι δ᾽ ἄν τηδ]ορδὲ Βοῖβκο, 

ἢ σὸ ψεύδεσθαι) Ατεϊουϊιπη βοπη6 ] ΟἸΙ ΠῚ 
Ἐυπθβίῖο δάάθγο σιδτὰ οὐ ϑέθρῃδπο ἰοὺ 
ἄδ]θοτο ταδὶ] υἷε οἐϊαπὶ Ζθαπο οὐ ΒΖ, 
Ποῖποοθρϑ δῆλον ὅτιν ἔφη ΒΟ εθι 5 Παθθί. 

Ϊ σοτέρωσε ϑῶμεν) ϑίοθειι8 θῶ οἵ ἀθίη- 
(6Ρ5 φὶ δαὶ Βαοί. 

Κ κακουργεῖν) ϑίοΒδρι5 κλέπσων ΡοΒβυϊί, 
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ἁρπάζη τὰ τούτων, οὐ δίκαια ποιήσει; Καὶ μάλα, ἔφη. 
ἀλλ᾽ ἐγώ σε τὸ πρῶτον ᾿ ὑπελάμβανον “πρὸς, τοὺς Φίλους 

μόνον ταῦτ᾽ ἐρωτᾷν.. Οὐκοῦν, ἔφη, ὅσα πρὸς τῇ ἀδικίᾳ 

ἐθήκαμεν, πάντα καὶ πρὸς τῇ δικαιόαύνῃ διρφζον; ἂν εἰῃ; 

ἼἝοικεν, ἔφη. 
σώμεθα πάλιν, πρὸς μὲν τοὺς πολεμίους δίκαιον εἶναι 

τοιαῦτα ποιεῖν, πρὸς δὲ τοὺς φίλους, ἀδικον" ἀλλὰ δεῖν πρός 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὃ 

Ν 

"τὰ 

γε φούτους ὡς ἁπλούστατον εἶναι; 

Ἐυθύδημος. 

ὁρῶν ἀθύμως: ἔχον τὸ στράτευμα; ψευσάμενος ἐφήση συμ.»- 

μάχους προσιέναι: καὶ τῷ ψεύδει φούτῳ παύση γῆς ἀθυ- 

μίας φοὺς στρατιώτας, ποτέρωθι τὴν ἀπάτην ταύτην ϑήσο- 

μεν: Δοκεῖ μοι, ἐφη: πρὸς τὴν δικαιοσύνην. 'Ἔδν δέ τις 

υἱὸν ἑαυτοῦ δεόμενον ῥ ριῥμαυίος καὶ μὴ προσιέμνενον φάρ- 
μῶκον ἐξαπατήσας ὡς " σῖτον σὺ φάρμακον δῷ, καὶ τῷ 

ψεύδει χρησάμενος οὕτως ὑγιᾶ ποιήσῃ; ταύτην Υ οὐ τὴν 

ἀπάτην ποῖ ετέον: 
τ, 7 

αὑτό. 

Δοκεῖ μοι: ἔφη; καὶ ταύτην εἰς τὸ 

ΤΙ δέ; ἄν τις» ἐν ἀθυμίᾳ ὁ ὄντος φίλου, δείσας᾽ μὴ 

διαχρήσηται ὃ ἑαυτὸν; κλέψῃ ἢ ἢ ἁρπάσῃ ἢ ξίφος ἤ ἄλλο τι 

τοιοῦτον, τοῦτο αὖ ποτέρωσε “ετέον ; 

Λέγεις, ἔφη, σὺ οὐδὲ πρὸς φοὺς ἔφη, πρὸς τῆν δικαιοσύνην. 

φίλους ἅπαντα δεῖν ἁπλοίζεσθαι ; 
. ἣ 7ὔ Ἂ Ε] 7 ᾽ 2} 

ἀλλὰ μετατίθεμιαι τὰ εἰρημένοι εἶπερ ἔξεστι. 

1 Τὸ δὲ ἀνδραποδίζεσθαι ;} Ψαπεῖπα φὸ μὲν. 
ΑἸά. ϑέθρῃ. εὐ ΨΊπαοΡ, σὸ ἀνδρ. 1,6οη- 
οἰανίι5 οἱ Υ οἰϑῖτιθ συτω ϑίορθο σ«ί δ᾽ ἀνδρ. 
ἀοράοταπί. Ἐχ (βίο η 5 ἘἙαΙἤοηο τὸ δ᾽ 
ἀνδρ. γϑρϑε!ς Ζθυπο. τί δὲ πὸ ἀνδρ. Βυδάοῃηία 
ϑίθρμαπο ἀραῖς ϑο μα 2. 

Τὴ «τῇ δικαιοσύνῃ] ΑΥΟυ]υ τη οχ ϑίοθεθο 
εἱ Ψίπάορ. ἰργο δαάϊαϊε Ζοαπο οἱ βομάι. 

ἢ Δεινὸν γὰρ) Μάαϊθ ϑιοθδιι δεινόν γε 
αι; ἀεοίποορβ Ὀῖ5 Τί δαί ; 

Ο ἐξανδραποδίσησα.) «“ππέῖπα ἐξανδραπο- 
διεῖται, ϑιοθεθι5 ἰξανδραποδίσεται Βαϊ)οΐ, 

Ρ ὑσελάμβανον) ϑίορεοιιβ ὑπέλαξον ἀαΐ, 
Οἵ ΤΏΟΧ μόνους. 

4 πρὸς τοὺς φίλους] ΤΠ αἰίοπο Παυϊία δηλὶ- 
οογάτη, τοβρθοῖι δὰ δτηΐοοβ μαρϊΐο. 

Υ οὕτω ϑέντε:] ϑβίορεδιυβ ϑέντες, οὕτω 
διορισόμεθα ΠΑΌοΙ, 

Καὶ φσοῦτο "ἢ Δί, 

“" 7 

Μὰ Δί;, οὐ δῆτα, ἐφη" 
Δεῖ γέ τοι; 

5 τὰ φοιαῦσα ) ϑίορεοιβ ταῦτα --- πρός 
τε σούτους ὨΔθοΐ. 

 φήσῃ} ϑίοθοιιβ φήσει οὐ ἸῺΟΧ κασά- 
παύσει ῬοΒυΪί, 

τι σῆς ἀθυμίας} «Ψυπέϊπα οὐτὰ ΨΊΠαΟΡ. 
σὰς ἀθυμίας. ΑἸαϊπα οὐ ϑίθρῃ. σὰς ἀθυμίας 
τοῦ σαρατεύματος. ΝοἌβίταμιη οχ ϑίἴοθο 
τϑοθριὶ Ζριιηρ, δἴαιιθ παπο Ἰδοιϊὶ πὴ ἦαΐ 
Ῥαυϊβ. Τάθογ 11, αππηοίαία ἴῃ ΤΩΔΥΡΊΠΘ 
γδυγϊοίαϊθ δο ῥᾳθυμίας ποῦ σεραφεύματος. 

χ σῖτον) [ἃ ὁΧ ϑίοθξο ΡΓῸ σιτίον 5ουὶρ- 
51 Ζουηο  ἀοίησερο ὑγιῆ Ὠαθού Βίοθδιι5. 

Υ αὖ ἢν} τὰ ϑίορφυβ, (Οἰαβίδ!ο οἱ 
ϑίορἢ. αὐτὴν ΕΔά4, ΡΥ. 

2 Τί δέ, ἂν] ϑίορειυβ Τί δαί ; ἐὰν -- 
διαχρήσεται. -- ἁρπάσῃ ξίφος -- τοιοῦτο. 
ΟἸἾ550 ἔφη 564 μπρηίϊ, 

Βούλει οὔν, ἔφη, ταῦτα " οὕτω θέντες διορι- 16 

ΤΙ οὖν ; ἔφη ὁ Σωκράτης. ἐάν τις στρωτηγὸς ΕΥ 
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ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐξεῖναι πολὺ μᾶλλον, ἢ μυὴ ὀρθῶς τιθέναι. 

19 Τῶν δὲ δὴ τοὺς φίλους ἐξαπατώντων ἐ ἐπὶ βλάθη (να μηδὲ 

τοῦτο " παραλείπωμωεν ἀσκεπτον) πότερος ἀδικώτερός ὁ ἔστιν, 

ὃ ἑκὼν ἢ ὁ ἄκων; : ᾿Αλλ᾽, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔτι ρὲν ἔγωγε 
ν “αὶ γὰρ τὰ πρόσθεν πάντα νῦν 

ἄλλως ἔχειν δοκεῖ βοι; ἢ ὡς ἐγὼ τότε ὠμιῆν. ὅμως. δὲ εἰρήσθω 

ῥῥοι, ἀδικώτερον εἶνωι τὸν ἑκόντα ψευδόμενον σοῦ ἄκοντος. 
420 Δοκεῖ δέ σοι μάθησις ὁ χωὶ ἐπιστήμη τοῦ δικαίου εἶναι, 

ὥσπερ σῶν γραμμάτων : ,Ἐμοιγε. Πότερον δὲ γραμμα- 
τικώτερον κρίνεις, ὃς ὧν εκὼν μὴ ὀρθως γρἄφη καὶ ἀναγι- 

γώσκῃ; ἢ ὃς ἂν ἄκων, Ὃς ἂν ὑκῶν, ἐγωγε' δύναιτο γὰρ 

ἄν, ὁπότε βούλοιτο, καὶ ὀρθως αὐτὰ ποιεῖν. Οὐκοῦν " μὲν 

ἑκὼν μὴ ὀρθῶς γράφων γραμματικὸς ἄν εἴη, ὁ δὲ ἄκων, 

ἀγράμματος ; ; ὼς γὰρ οὐ; ὁ Τὰ δίκαια δὲ πότερον ὁ 

ὑκῶν ψευδόμενος καὶ ἰξλ οἶδεν, ἢ ἢ ὁ ἄκων ; Δῆλον 
ὅτι ὁ ἕκῶν. Οὐκοῦν γξωμματικώτερον μὸν τὸν ἐπιστάμνενον᾽ 

γράμματα " τοῦ μὴ ἐπισταμένου φὴς εἰναι 5 Να. Δι. 

δαξενθαν δὲ τὸν ἐπιστάμενον τὰ δίκαια τοῦ μὴ ἐπισταμένου; 
Γ Φαΐνομναι" δοκῶ δέ μοι καὶ ταῦτα οὐκ οἶδ᾽ ὅπως λέγειν. 

21 ΤΊ δὲ δὴ, ὃς ἂν βουλόμνενος φσἀληθὴ λέγειν μηδέποτε τὰ 

αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν λέγῃ» ἀλλ᾽ ὁδόν τε δ φράζων τὴν 

αὐτὴν, τοτὲ μὲν πρὸς ἕω τοτὴ δὲ πρὸς ἑσπέραν φράζῃ, καὶ 

λογισμὸν ἀποφαινόμενος σὸν αὐτὸν, φοτὲ μὲν πλείω τοτὴ δ᾽ 
ἐλάττω ἀποφαίνηται, τί σοι δοκεῖ ὁ τοιοῦτος; ἢ Δῆλος, νὴ Δί᾽, 

28 εἴνωι, ὅτι, ἃ ᾧετο εἰδέναι, οὐκ οἶδεν. Οἷσθα δέ τινας ἀνδρα-- 

ποδώδεις καλουμένους; "Ἐγωγε. Πότερον ᾿-διὰ σοφίαν ἢ δὲ 

πιστεύω, οἷς ἀποκρίνομαι" 

ἃ παραλείπωμεν) 184. ΡΥ. οὲ Βιοθεθαβ 
παραλίπωμεν, Ματγρο ϑέθρῃ. παραλείπω ἀαΐ. 

βοϊέ, ἀϊείτασ, Μοπαϊέ οεδτα Βας ἀθ ξ8114- 
οἷα ὙΥ εἶβκβϑ. 

Ὁ καὶ γὰρ σὰ] Τυπέπα γὰρ οπηΐδῖε ; 
ἀορίποορβ ῳόμην Βαρος ΕΔ. μὲ. ῴμην 
Κίορἢ. οχ ϑίορο ἀραϊέ, 

ο καὶ ἐπιστήμη) ϑιίοθδοιιΒ. ΘΟΡΌΪΑΓα καὶ 
ΘΙ Ϊβἰζ, 

ἡ Τὰ δίκαια δὲ] ϑορῃϊθτηδίο βαἱἷβ. ΡῈ 6- 
ΤΙ πἰϑασὴ ϑοογαΐθτη Τηϊτου ; ΟὙδιητηδίϊοα 
οηΐπι 5014 ᾿ἰΓογασαστα βοϊθηεία “σοπδίαξ : βορὰ 
7υβεἰα ποι βοϊθητα 5οα ἔδου5. Θομ Εἰ πθέιν, 
ΘΟ 7δίιι5 '8, 4] ααδ ουΐαιο, ἀοβνοαηξυν, 
801ῖ, 5οἃ αἱ ἔλοϊε θα, απο. ουὐΐαο ἀοθουὶ 

6 φοῦ μὴ ἐπισταμένου Φυμπιῖπα σὸν μὴ 
ἐπσισταμένον ς. δ. τοῦ ἐπισταμένου. 

ἔ Φαίνομα!ι) ϑιορΒαηΐδηα βθοιπάδ ϑίο- 
θεοὶ φαίνεται τοοθρῖὲ; ἰάθη δπποίαν!ϊ 
Βτγοάεοιιβ. 
"᾿ φράξων σὴν αὐτὴν] Μίμὶ φράξων ἐρω- 

σῶντι νοὶ ἐρομένῳ σὴν αὐτὴν βου Θηἀγὰ 
νἱἀοθαΐατν, 

ἢ δῆλος] 11 ῥγχῸ δειλὸς (ὐαΞί4]. Βαββαᾶυ. . 
5100. οἱ ϑίθρῃ. 566. οὕτῃ ᾿ἰρτῖ5 γαῖς, 1. 
Ῥανῖβ., 11. ΕἸογοηπῖβ ΕΥ̓͂. 
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ἀμαθίαν; Δῆλον ὁτι δ ἀμαθίαν. ᾿Αρ᾽ οὖν διὼ τὴν τοῦ 
χωλκεύειν ἀμαθίαν τοῦ ὀνόμνατος τούτου τυγχάνουσιν; Οὐ 
δῆτα. ᾿Αλλ᾽ ἄρω διὼ τὴν τοῦ τεκταΐνεσθαι; Οὐδὲ διὰ 

σαύτην. ᾿Αλλὰ διὰ τὴν τοῦ σκυτεύειν, Οὐδὲ δὲ 
τούτων, ἔφη, ἀλλὰ καὶ φοὐναντίον" οἱ γὰρ πλεῖστοι τῶν γε 

τὼ τοιαῦτα ἐπισταμένων αν ἁήδίως, εἰσίν. "Δρ 
τὰ καλῶ. καὶ ἀγαθὰ "καὶ δίκαια μὴ εἰδότων τὸ ὀγορυο 
σοῦτ᾽ ἐστίν; Ἔμοιγε δικνῖ ἔφη. Οὐκοῦν δεῖ παντὶ τρόπῳ 28 

διατειναμένους ᾿ φεύγειν, ὅπως μὴ ἀνδράποδα ὦ ρὴ ᾿Αλλὰ, 

νῇ τοὺς Μεοὺς, ἔφη; ὦ Σώκρατες, πάνυ ὠμῆν " φιλοσοφεῖν 
φιλοσοφίαν, δὲ ἧς ἂν μάλιστα ἐνόμιζον παιδευθῆναι σὰ 

προσήκοντα ἀνδρὶ κολοκὠγαθίας ὁ ὀρεγομένῳ" νῦν δὲ πῶς οἴει 
Ν᾿ ἀθύμως ἕ ἔχειν, ὁρῶντω ἐμαυτὸν διὰ μὲν τὰ προπεπονηρυένοαι 
Ὁ οὐδὲ τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνασθαι δυνάμενον, ὑπὲρ ὧν 
μάλιστα. χρῆ εἰδέναι, ἄλλην δὲ ὁδὸν οὐδεμίαν ἢ ἐγοντῶ. ἣν 

ἂν πορευόμενος βελτίων γενοίμην : Καὶ ὁ Σωκράτης, Εἰπέ 
οι, ἔφη, ὦ Ἐθύδημνε, εἰς Δελφοὺς “ἤδη πώποτε ἀφίκου: 

Καὶ δίς 7, νῇ Δία, ἔφη. Κατέμαθες οὖν πρὸς σῷ ναῷ που 

γεγραμμένον τὸ ΓΝΩ͂ΘΙ ΣΑΥΤΟΝ; Ἔγωγε. Πότερον 
οὖν οὐδέν σοι τοῦ γράμματος ἐμέλησεν; ἢ προσέσχες τε 
καὶ ἐπεχείρησας σαυτὸν ἐπισκοπεῖν, ὅστις εἴης : Μὰ Δί᾽, 

οὐ δῆτα, ἔφη. καὶ γὰρ δὴ ᾿ πάνυ σοῦτό γε ὦμην. ἌΠΑΝΝ 
σχολῇ γὰρ ὧν “ἄλλο τι ἤδειν, εἶγε μηδ᾽ ἐμιαυτὸν ἐγίγνωσ- 
κον. Πότερα δέ σοι δοκεῖ γιγνώσκειν ῥαυτὸν, ὅστις τοὔνομα ὡ δ 
τὸ ἑαυτοῦ μόνον οἶδεν, ἢ ὅστις» ὥσπερ οἱ τοὺς ἵππους ὠνού- 

ῥνένοι, οὐ πρότερον οἰοντωῖ γιγνώσκειν, ὃν ἂν βούλωνται 

οὖν σῶν 

24. 

1 διὰ σοφίαν ἢ δὶ ἀμαθία») Θίοθδϑο5. οἵ- 
αϊποϊ ἴΏΨΘΥΒΟ δ᾽ ἀμ. ἢ ὃ. σ. ΒαΡοί. 

Κ καὶ δίκαια] ϑιοθεουβ διε σα] τη σὰ ἴπ- 
(ρυβουϊί. 
1 φεύγειν, ὅπως μὴ] Εἰ ῥγο φυλάστεσ- 

όα: ἀϊοίατη. 
τῇ φιλοσοφεῖν] υοπηοάο γουθυτα δρυά 

Ἰβοογαΐίοσω οἱ δἷῖοβ ἀϊοίϊ(γ ΡΥῸ χαίΐοηθ οἱ 
τηθίμοάο δβδθαμθηάδ ΔἸΙου]ι15 Χοὶ. 

Ὠ οὐδὲ σὸ ἐρωσώμενον) Ουμ ΕΓ ΠΘϑεῖο 
οὐδὲν τῶν ἰρωτωμένων τλΆ ]ο πὶ βοτίρίυχη ; 
ΠΆΓΩ οὐδὲ σιγὴ νου! 5 ὑ ὑπὶρ ὧν μ. χρὴ μα, 
ᾳυοά 5ιιαᾶοι ἔδοοτο ὙΥ οἶϑκθ, ἀυγιπι τα ϊῃὶ 

οἱ ἀ:ῆ 116 θβϑ6 νυνἱάθίισ. οίπμσθρ5 ἀσόοκρί- 
νεσθα, ἀατΐ ΕἸογθηΐ. Α. Β. Ὁ. 

ο ἤδη] Μαῦρο ϑίβθρῃ. δὲ ἤδη ἀῃηποίανϊὑ. 
ἀοίποθρθ γε ροβὲ δὶς εχ ϑίορθο δααϊαϊέ 
ἘΠ οΘΕΙ, 

Ρ πάνυ τοῦτο} ϑίοῦθδοιιβ τοῦτο πάνυ ἀο- 
αἴι, 

4 ἄλλο σι ἤδειν] Τυοθ5 4115 ἴπ Ἰοοῖβ, 
4105 Ἰπάρχ τπομβίσαθῖῖ, ΠΌΪ σχολῇ γ᾽ ἄν 
δάβιθθίαν. ποιΐομθ θαάθπλ, οἴη ορίαίϊνο 
ἡαηρίτατ: αἀυαῖθ οὐ ἢ. 1. τηδ]ῖτα εἰδείην 
5Βου!ρίιμη. 
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γνῶναι, πεὶν ἂν ὑμῖν κέψωνδαα, πότερον. εὐπειθής ξ ἐστιν ἢ δυσ- 
πειθῆς, καὶ πότερον " ἰσχυρός (ἐστιν) ἢ ἤ ἀσθενὴς, καὶ πότερον 

ταχὺς ἢ βραδὺς, καὶ τώλλα τὰ πρὸς τὴν σοῦ ἵππου χρείαν 
ἐπιτήδειά τε καὶ ἀνεπιτήδεια ὅπως ἔχει, " οὕτως ἑαυτὸν 
ἐπισκεψάμενος, ὁποῖός ἔστι πρὸς τὴν “ ἀνθρωπίνην χρείαν, 
ἐγνώκε τὴν αὑτοῦ δύναμιν; β Οὕτως ἔ ἐμιοι γε δοκεῖ, ἔφη, ὁ 

26 μὴ εἰδὼς τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἀγνοεῖν ἑαυτόν. ᾿Ἐκεῖνο δὲ οὐ 
φανερὸν, ἔφη, ὅτι διὼ μὲν σὸ εἰδέναι ἑαυτοὺς πλεῖστα ἀγαθὰ 

βἀυηφαῦσιν οἱ ἄνθρωποι, διὰ δὲ τὸ ἐψεῦσθαι ἑαυτῶν πλεῖστα 
κακά, “ οἱ μὲν γὰρ εἰδότες ἑαυτοὺς τὰ τε ἐπιτήδειοι ὃ ἑαυτοῖς 
ἴσασι; καὶ διαγιγνώσκουσιν ἃ ἅ τε δύνανται καὶ ἃ μή" καὶ ἃ 
μὲν ἐπίστανται πράττοντες, πορίζοντωί τε ὧν δέονται, καὶ εὖ 
πράττουσιν" ὧν δὲ μὴ ἐπίστανται ἀπεχόμενοι, ἀναμάρτητοι 
γίγνονται; καὶ διαφεύγουσι τὸ κακῶς πράττειν" ἦ διὰ τοῦτο 
δὲ καὶ τοὺς ἄλλους (ἀνθρώπους) δυνάμενοι δοκιμάζειν, καὶ 
διὰ τῆς τῶν ἄλλων χρείας τὰ τε ἀγαθὰ πορίζονται; καὶ τὰ 

27 κακὰ φυλάττονται. Οἱ δὲ μὴ εἰδότες, ἀλλὰ διεψευσμένοι 
τῆς ἑαυτῶν δυνάμεως, πρὸς σε τοὺς ἄλλους. ἀνθρώπους καὶ 

τἄλλα ἀνθρώπινα πράγματα ὅ ὁμοίως διάκεινται" καὶ οὐτε 
ὧν δέονται ἰσασιν; οὔτε ὃ τι πράττουσιν, οὔτε οἷς χρῶνται, 
ἀλλὰ πάντων τούτων διαμαρτάνοντες, σῶν τε ἀγαθὼν ἀπο- 

28 τυγχάνουσι, καὶ τοῖς κακοῖς περιπίπτουσι. Καὶ οἱ μὲν εἰδότες 
ὃ τι ποιοῦσιν, ἐπιτυγχαίνοντες, ὧν πράττουσιν, εὔδοξοί σε καὶ 
σίμιοι γίγ νονζ " καὶ Ἀ δΣ 7ε ὅμοιοι φούτοις ἥδεως χρώνται, οἵ 

ἃ ἰσχυρός (ἐστιν) Οπηϊθϑαπι ἃ ϑίορθο ἢ οἵ σε ὅμοιοι] ϑϑίμαι!οβ ῥγιάθηκία οἱ 
γϑυθατα βθοϊβιῖ Ζρθιηθ. [ο]]οαΐθ ᾿Ἰητογργθίδιαγ Εγπθβεὶ : αυϊ βιιπὶ 

Ὁ οὕσως ἑαυσὸν)] ϑἴοβεθιι5 οὗφος, (δία! ο ο]ιυβάθμ αἰ σηϊαιῖβ, σοπα το ηἶ5. γ6] σημπιο- 
οὕτως ὁ ἑαυτὸν θα]. τἷβ Ζθιηθ: 4ΕΪ 5 ΠΆ ]ΠΠ16Υ ἴπ ΤΘΡῸὈ]οα οὰπὶ 

ς ἀνθρωπίνην} Ι. ᾽6. πρὸς σοὺς ἄλλου; Ἰαυάθ νουβδηΐαῦ ϑο 2, αυϊΐ Ῥγϑογρα 
ἀνθρώπους καὶ τἄλλα ἀνθρώπινα πράγματα, ἀποτυγχάνοντες τηλαὶ ἴῃ ἀπέχοντες». υἱ 

αἰ οϑ0 βθοίίουθ 27. χρεία Θϑὲ χρῆσις, τιϑὰ8 18 αἰσαπίατ, αὰϊ δὰ τοτηρο] οατὰ ΠῸΝ 
Βοτηϊπιτη οἵ ΤΟΥ ΠῚ ἢτι ΠΊΔ ΠἈΥΊΠΠ. δοσράππηίΐ, ὨΘΡΟΙ 5 ΡΟΘ οὶ δὈβιϊπθητι 

ἃ Οὕτως ἔμοι γε] Εἰχ ταϊϊοπθ δὲ αὐρι-. Οἴθ τὶ οοπ͵θοίαγα ναὶάθ 5ἰη}}} 15. νοὶ 
τη 0 Πη6 ἔπια ΘΟ. 5ἴαγΘ τα ἰ νἱ ἀθίαν, οἴο. υἱάοιατγ, 

6 οἱ μὲν γὰρ] Ψαηίηᾶ γὰρ,  ΒΘ6ΊΘῚΒ5 1 φούτους ὑσὶρ] Ταπεπα τούτου ἀράϊε. 

σε ϑίοθεθιβ Ομ βὶϊ, Κ σε ἑαυτῶν τούτους} ϑίορμδπιβ γε τηᾶ- 
Υ διὰ τοῦτο δὲ] ϑιίοθθδθι5 διὰ τὸ αὐτὸ Βαθοῖ ; Ιοϑαΐ ϑογρίιαηι ; τηΐπὶ πϑαΐγα ραγίϊοιϊα 

ΒΘαΌΘΏΒ ἀνέρώπου; οπλῖτεῖς, ᾿σΊ ΤΥ βθο 5]. Βυῖΐς ἴοσὸ σομνθηΐγ νἱἀθίυσ, θα σοη- 
8 ὁμοίως διάκεινται) Η]. 6. 5ἰ ΗΠ τοῦ αὶ οἰπιϊταεῖθ, ταθῖο οἱ Παθθαΐωσ, τοί τὰ ϊδῖ Ὁ 

80 1ρ508, ἴΐὰ 4]105 αιοαιθ ΠΟμλΐμο5 οὐ μ6- ἰάθη ϑίθρμδηιβ οΟ]θοῖθθθ νἱάθίυσ μροϑὶ 
βοίία Βυπηδηδ Ἰρηοῦδηΐ, ; σούτους νΕΥθαχη ἐθέλουσι γο] 5: νὴ }}6 οχ- 



ΓΙΒΕΝ ΓΝ. ΟΑΡ, 11. 177 

τε ἀποτυγχάνοντες τῶν πρωγμάτων ἐπιθυμοῦσι ἷ τούτους ὑπὲρ 
αὑτῶν βουλεύεσθαι, καὶ προϊστασθαί ἔτε ἑαυτῶν τούτους, 
καὶ τὰς ἐλπίδας τῶν ἀγαθῶν ἐν τούτοις ἐγουσί, καὶ ᾿ διὰ 

(τάντα) ταῦτα πάντων μάλιστω τούτους ἀγαπῶσιν. Οἱ 
δὲ μὴ " εἰδότες ἃ ποιοῦσι; κακῶς δὲ αἱρούμενοι καὶ οἷς ὧν 
ἐπιχειρήσωσιν ἀποτυγχαίνοντες, οὐ μυόνον ἐν αὐτοῖς τούτοις 

ζημιοῦνταί τε καὶ κολάζονται, ἀλλὰ καὶ ἀδοξοῦσι διὰ 
φσαῦτα, καὶ καταγέλωστοι γίγνονται, καὶ κατα φρλεῤύμαιοι 
καὶ " ἀτιρναζόμενοι ζῶσιν. ὁ ὁρᾷς δὲ καὶ τῶν πόλεων ὅτι “ὅσαι 
ὧν ἀγνοήσασωι σὴν ξαυτῶν δύναμιν κρείττοσι Ῥ πολεμήσωσιν, 

αἱ μὲν ἀνάστατοι γίγνονται; αἱ δὲ εξ ἐλευθέρων δοῦλαι. 
Καὶ ὁ Εὐθύδημος, 1 Ὡς πάνυ βίοι δοκεῖ, ῶ Σώκρατες, ἔφη, 
περὶ πολλοῦ ποιητέον εἰναι τὸ ἑαυτὸν γιγνώσκειν, οὕτως ἴσθι" 

ὑπόθεν δὲ χρὴ ἄρξασθαι ἐπισκοπεῖν ἑαυτὸν, τοῦτο πρός σε 
ἀποδλέπω εἰ βίοι ἐθελήσαις ἂν ἐξηγήσασθαι. Οὐκοῦν, ἐφή 

ὃ Σωκράτης; τὸ μὲν ἀγαθὰ καὶ τὼ κωκὼ ὁποῖά ἔστι, πάντως 
που γιγνώσκεις. Νὴ Δί;, ἔφη: εἰ γορ μηδὲ ταῦτα οἶδε, 
καὶ τῶν ἀνδραπόδων φαυλότερος ἂν εἴην. "!1θ, δὴ. ἔφη, καὶ 

ἐμοὶ ἐξήγησαι ᾿Αλλ οὐ χαλεπὸν, ἔφη: πρῶτον 

μὲν γὰρ αὐτὸ τὸ ὑγιαίνειν ἀγαθὸν εἰναι γομίζω, τὸ δὲ γοσεῖν 
κακόν" ἐπειτα σὰ αἰτία ἑκατέρου, αὐτῶν καὶ ποτὰ καὶ 
βρωτὰ καὶ ἐπιτηδεύματα, τὼ μὲν πρὸς φὸ ὑγιαίνειν Φέροντοι 
ἸΩΝ φο δὲ πρὸς τὸ νοσεῖν κακά. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ σὺ 
ὑγιαίνειν καὶ τὸ νοσεῖν, ὅταν μὲν ἀγαθοῦ τινος αἴτια γίγνη- 

2 ἤ 

Ἶ πυζα. 

οἰάῖ5θ6 ; δἰϊοαυΐϊπ σούτου; δἰίοο ἰοοὸ ἐὰν ἰδποηΐ δ᾽ αίίο. 1. οἱ φαδέμον ΠΡτῚ ΕἸο- 
δυυνηάαδί. Τρηξίηὶ. ΟΕ, δὰ 11]. χ. 12. ἀγνοήσωσι εδ5ΐ 

Ἰ διὰ (σάντα) ταῦτα] ΟἸηϊβθυτη ἃ 5ίο- 
Ράο πάντα 566] 151, αὖ ᾿π{116, 

ΤῺ εἰδότες ἃ σοιοῦσι] “υπιῖηα ὥ ΟΥ̓ΆΪ51Ὲ, 
υηάς Βτοάςιβ ὅτ, ᾿πβογοραῖ, σαοα δὲ ἴῃ 
(αϑίαὶ. οὲ ΕἸογθοπί. το ΙΒ. εἰδόσες σ«ἰ 

“ποιοῦσιν ακῶς τε ϑίοθθυ. παροί, ὅ6- 
ΠΌΘἢ5 αἱρούμενοι 56 Π511 ρῬᾶϑ5ῖνγ0Ὸ ἰητογργθίδιαν 

Ὑνεἴβκο, Βοββασίο γϑραώ κακῶ; δὲ αἱἷρ- 
Ρίαπθ ουπηΐϑὶ, 

ῃ ἀτιμαξόμενο!] Ἐάνγαυά9 ἀτιμούκενοι 
Ργαβετεθαί, υοηίδπη μος γερο ρα] σάτα 

ἱρποτηϊπίδγη, 11}1ο ρυϊναίδμι δἰ ηϊσαῦί ριι- 
δαί. 

Ο ὅσαι, ἄν] Τὰ οὐτὰ ϑίορθωο Βοχίαπίο 
Βτοάξο εἰ ΝαἸκομασῖο Ζθαης, Ψα]ραΐυπη 

ἴῃ ΕἸογθηΐ. Ἐὰ- 
Ρ πολεμήσωσιν)] ἘΠ. ῥυϊτηδγιτα σολε- 

μίσωσι οσοΥτοχὶῦ ((ἀϑία!ο: ἀθίποορβ αἱ δὲ 
ἀνάστατοι -ττ δοῦλοι ἀαὶ ϑέοθθοιι5. 

ᾳ Ὡς; πάνυ μοι δοκεῖ --- οὕτως Ἰσθι.} 

ΜΙ υιϑι αι. Γα5856. ν᾽ ἀθίιγ ὡς οὖν σάνν 
μοι δοκοῦντος --ο οὕτως ἴγχθ.. ΝΌΠΙΕΠΡΙ ἀἰέουῖπις 

Τουγηῖ! ε ΘΧοτηρὶ τ πῃ} σοί, 
" αὐτὰ) ϑιοῦτοιιβ σαῦτω Βα]γοῦ; ἀθ ποθ ρ5 

αὐτὸ ὑγιαίνειν ἀὰν ΨΦαμεία, οἱ ϑιορΒ. 56- 
οὐπθα ; ΑἸ ΕΠ γΐ οὰπα Ῥαῖῖ5. 11. αὖ τὸ ὑγ. 
ΑἸάϊΐηα αὐτὸν ὑγ. Μοβδοίδηυ 1. σὸ αὐτὸν 
ὑγ. διοθαι σὸ ὑγ. ίρρμαηι θῃιοπααδίο- 
Πρηλ γϑοορίς 1ὐγηοβί!, 

59 

50 

91 

82 
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᾽ Ν Ἃλ ᾽ “ Ν - 7 ,ὔ »κ ἃἅἃ 
σαῖς ἀγαθὰ ἂν εἴη, ὅταν δὲ κακοῦ, κακά. Πότε δ᾽ ἂν, 
3 Με Ν ε 7 - ᾽) ͵ Χ Ά, -" 

ἐφή, τὸ μὲν ὑγιαίνειν κακοῦ αἰτιον γένοιτο, τὸ δὲ γοσεῖν, 
Φ »" 6 Ἂ 7 Σ ἃ 7] ᾽ "“᾿ Ἀ 

ἀγαθοῦ; “Ὅταν, νὴ Δι᾿, εφη,. " στρατείας τε αἰσχρᾶς καὶ 
7 “ δ .,; “" 7 ε Ν κ 

ναυτιλίας βλαξερᾶς καὶ ἄλλων ποόλλων τοιουτῶν οἱ, μὲν διὰ 
Ἐν 7 3 ’ ς Ν συν" ΄ Ε] 

βωμῆν μετασγοντες απολωντα!ις οἱ δὲ δ ἀσθένειαν ἀπολειφ.-: 
ῇ “ Ι 5. ΌΥ 3 ᾽ Βι γ ᾽ “ Ἀ 

θέντες σωθῶσιν. ᾿Αληθὴ λέγεις' ἀλλ᾽ ὁρᾷς, ἔφη, ὅτι καὶ 
-»Ἥ ᾽ 7 ς Ν ᾿ ΕΥ Ψ Ψ' Ἀ Ψψ.. 9 Ά 

τῶν ὠφελίμων οἱ μὲν διὼ ῥώμην μετέχουσιν, οἱ δὲ δ ἀσθέ- 
3 7 -Ὕ ον ᾽ Ν , Ε "-»-᾿ 

νειῶν ἀπολείπονται. ᾿Ιαῦτα οὖν, εἐφη, ποτὲ μυὲν ὠφελοῦντα 
Ἂ « Γ, να, -“»μ ᾽ Ν “ἍἋ ΄ 2 

ποτὲ δὲ βλάπτοντα ᾿οῦ μᾶλλον ἀγαθὰ ἢ κακά ἐστιν. 
2. ἈΝ Ν 7 7 “ Χ ς 7 

Οὐδὲν, μὰ Δία, φαίΐίνετωι κατά γε τοῦτον τὸν “ λόγον. 
᾿Αλλ᾽ ἤ γε τοὶ σοφία, ὦ Σώκρατες, ἃ ἀνωαμφισξητήτως 
ἀγαθόν ἐστιν, ποῖον γὼρ ἄν τις πρᾶγμα οὐ βέλτιον πράττοι 
σοφὸς ὧν, ἢ ἀμαθής ; ΘΤῚ δέ; τὸν Δαίδαλον, ἔφη, οὐκ 
ἀκήκοας, ὅτι ληφθεὶς ὑπὸ Μίνω διὼ τὴν σοφίαν, ἠναγκάζετο 
ἐκείνῳ δουλεύειν, καὶ τῆς τε πατρίδος ἅμα καὶ τῆς ἐλευθε-- 

ρίας ἐστερήθη, καὶ ἐπιχειρῶν ἀποδιδράσκειν μετὼ τοῦ υἱοῦ 
σόν τε παῖδα ἀπώλεσε καὶ αὐτὸς οὐκ ἠδυνήθη σωθῆναι, ἀλλ᾽ 
ἀπενεχθεὶς εἰς τοὺς ᾿ βαρβάρους πάλιν ἐκεῖ δ εδούλευε : 

Λέγεται νὴ Δί᾽, ἔφη, ταῦτα, "Γὰ δὲ " Παλαμήδους οὐκ 
ἀκήκοας πἄάθη; τοῦτον γὰρ δὴ πάντες ὑμνοῦσιν, ὡς διὰ 
σοφίαν φθονηθεὶς ὑπὸ τοὺ ᾿Οδυσσέως ' ἀπώλετο. Λέγεται 
καὶ ταῦτα, ἔφη. "Αλλους δὲ πόσους οἴει διὰ σοφίαν " ἀναρ- 

πάστους πρὸς ᾿ βασιλέα γεγονέναι, καὶ ἐκεῖ δουλεύειν ; 
84. Κινδυνεύει, ἔφη, ὦ Σώκρατες; ἀνωαμφιλογώτατον Ὁ ἀγαθὸν 

εἶναι τὸ εὐδαιρνονεῖν. Ἐϊγε μῆ τις αὐτὸ, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, 

ἃ στρατείας} ϑίορδοιιΒ σφρασιᾷᾶς Βαροί, 
ἀοίμοορ5 σώζωνται- 

Ρ οὐ μᾶλλον] “ππεπα οὑπὶ ϑίορθο οὐ 
οτηϊϑὶῦ - πάρ Βτοάθιιβ τί μᾶλλον ΠΟΥ͂ΡΘ- 
Ραΐῦ: οὐδὲν μᾶλ. οαϊάϊε (ὐαφίδ]ῖο. 

ς λόγον] ἘδΔά. ΡΥ. ψίπαοΡ. Ῥαγῖβ. 11. 
τρόπον ; ποΒδέγατα ϑίοθδθη15 ἀραϊέ, 

ἃ ἀναμφισξησήσως} Οὐπὶ 5Βίδεϊπι βοαῖδ- 
(Υ 8 54. ἀναμφιλογώτασον ἀγαθὸν, Ῥοΐθοει 
δ)ϊουΐ ἴῃ τηθηΐθτη σθηΐγθ Ηΐς θιΐϑιη ντ]ρα- 
ἴᾶτη δὰ ϑϑηι ΠΟΥΠΊΘΠ ΘΠΟΥΤΊΡΘΓΘ, 

6 Τί δέ.] ϑίοθθυβ Τί δαΐ,; Βᾶ- 
δὲ οχ θοάθῃι σε δηίθ σατρίδες δα διάϊι 
Ζουμπο. ἣ ν' 

ἢ βαρβάρους 1] Αἀ Οὐοσαίυπι ϑ᾽ου]οσιπι 

τοσοῦ. Οὗ, Ονἱαϊ! Μοίδμ. 8. 961]. οἱ 
Ἡγρίπὶ ἘδΡ. 89. οὲ 40. 

δ ἐδούλευε] ΕΥΠΘΒΕἿ σογγθοιϊοηθιη ἐδου- 
λευσε ἀυίδηι ἔαοϊς ργϑοράθης ἠναγχά- 
ξετο. 

ἢ Παλαμήδους Ῥαϊατηρᾶοθ, χιΐα ἀθέοχὶε 
βἰ παι] ἴατη ἴ7] 555 ᾿πβαηΐδτη, 'π 6115 οἀϊατη 
πουγγί, δὲ ἱπ Ῥγοάϊεϊοηΐβ οἰ πιο νοσδίτιβ 
10 οο, Ἰαρίάϊθιιβ οὈσαςιβ ἔαϊε ἂν οχοτοίεξιι. 
γΙά. ϑογν. δὰ ν γρ, Ἐπ. 11. 90. οἱ Ἡνρίη. 
ο. 108, 4Π- 
1 ἰάφ ὦλεσο)] ΦΔαυπείη, δὲ ϑίον, ἀσόλλυ- 

φαι.- 
Κ᾿ ἀναρπάσφους ϑιοθεοιβ ἀνασπάσεους 

Ὀδθοί, ἀνάρπασφος 1] πδίχανὶς ΤοΥν 1116 δα 
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ἐξ ἀμφιλόγων ἀγαθῶν " συντιθείη. Τί δ᾽ ἂν, ἔφη» τῶν 
εὐδαιμιονικῶν ἀμφίλογον εἴη; Οὐδὲν, ἔφη; εἶγε μὴ “προσ- 
θήσομεν αὐτῷ κἄλλος ἢ ἰσχὺν ἢ πλοῦτον ἢ δόξαν ἢ ἢ καί τι 

ἄλλο τῶν τοιούτων. ᾿Αλλὰ, νὴ Δία, προσθήσομεν, ἔφη" 
σῶς γὰρ ὧν τις ἄνευ τούτων ᾿ εὐδαιρμυονοίη ; : Νὴ Δῆ, ἔφη, 8 
προσθήσομεν ἄρα, ἐξ ὦ ὧν πολλὰ “καὶ “χαλεπὰ συμβαίνει τοῖς 

ἀνθρώποις" πολλοὶ μὲν γὰρ διὰ τὸ κάλλος ὑπὸ τῶν ἐπὶ 

τοῖς ὡραίοις  παρακεκινηκότων διαφθείρονται" πολλοὶ δὲ 

διὰ τὴν ἰσχὺν μείζοσιν ἔργοις ἐπιχειροῦντες οὐ μηπροῖς 

πουποῖς περιπίπτουσι: πολλοὶ δὲ διὰ τὸν πλοῦτον διαθρυπτό- 

μενοί τε καὶ ἐπιβουλευόμενοι ἀπόλλυνται" πολλοὶ δὲ διὰ 

Τ᾿ σὴν δόξαν καὶ πολιτικὴν δύναμοιν μεγάλα κακὰ πεπόν- 

θασιν. ᾿Αλλὰ μὴν, ἔφη, εἴγε μηδὲ φσὸ εὐδαιμυονεῖν ἐπαινῶν 86 
ὀρθῶς λέγω, ὁμολογῶ μηδὲ, ὃ τι πρὸς τοὺς ᾿γεοὺς εὔχεσθαι 

χρὴ, εἰδέναι. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν» ἔφη ὁ Σωκράτης, ἰ ἴσως 

διὰ τὸ σφόδρα πιστεύειν εἰδέναι, " οὐδ᾽ ἐσκεψαι" ἐπεὶ δὲ 
πόλεως δημοκρατουμένης παρασκευάζῃ προεστάναι: δῆλον 

ὅτι δημοκρατίαν γε οἶσθα σί ἐστι. Πάντως δήπου, ἔφη. 
Δοκεῖ οὖν σοι δυνατὸν εἶναι; δημοκρατίαν εἰδέναι» μὴ εἰδότα 87 

δῆμον; Μὰ ΔΙ ̓  οὐκ ἔμοι γῆ. Καὶ τί νομίζεις πμον εἰναι 

Τοὺς πένητας τῶν πολιτῶν ἔγωγε. Καὶ σοὺς πένητας ἄρα 

Πῶς γοὶρ οὔ; ᾿Δρ᾿ οὖν καὶ τοὺς πλουσίους οἶσθα: ̓ 

: Οὐδέν γε ἧττον ἢ καὶ τοὺς πένητας. Ποίους δὲ πένητας 

υ καὶ ποίους πλουσίους καλεῖς; "Γοὺς μὲν, οἵμναι; μὴ ἱκανὰ 

ξ ἔχοντας εἰς ἅ δεῖ τελεῖν, πένητας, τοὺς δὲ πλείω τῶν 

οἶσθα; 

(Βαυϊτοποτ ἢ. 416. Δ]ΐοσο υὐἱίυγ ᾿ῃ οδάρθγα 
το Ηεοτοάοίαβ 7. 80. 

1 βασιλέα] Ἐ5ῖ 4] 5ερἰβϑίτηθ μέγας 
ἀιαϊε αρυὰ Οὐδοοοβ, Υοχ Ῥ}ΥβαγΌτη. 

τῇ ἀγαθὸν] ΟἸ]οδδδιη ββρουδ αἷν Εποϑίί, 
εοητς ἀοϊοίο ϑβοῃίοπίϊαμη τηθ]ούθτη ἤοσΐ 
σρηβοί, ϑεα 5'ς βοςοί, 953, οδϑὲ ἀναμφισ- 
ξητήστως ἀγαθόν. 

ἢ συντιθείη] ΕΔ. ῬΓ. συντεθείη, ΘίοΡοο5 
συντεθῇ. 

ο προσθήσομεν Ἐ4 ἃ, φῥυϊγηδσιπὶ οὐ 5΄ἴο- 
ΒΩῚ προσθήσωμεν σογγοχῖς (ὐαϑία!ο. 

» εὐδαιμονοίη] ϑιοθδοιι εὐδαίμων εἴη. 
α σαρακεκινηκότων) ϑϑιοῦθοιι5 σαρακεκι- 

νημένων Βαροῖ, 6Χ φγατηπιδίϊοὶ ν6] ΠἰὈΥΑΥῚΪ 
ΟΟΥΓΘΟΙΟΠΘ. 

Υ σὴν δόξαν] Ατεουΐατα οχ σοπῃ͵θοίαγα 
ἩΗϊπάρηθυτρὶ δἀάϊάϊ ΕΠ ΘΒΠ, 

5. οὐδ᾽ ἔσκεψαι) ϑίοθδοιιβ οὐ διέσκεψαι 
Ὀαἰοὲ, 

{ οὐδέν γε ἧτασον)] Μαυϊραίιγα οὐδὲν δὲ 
ἧτσον ΟΧ ϑίορωο οσοιτοχῖῦ ργαριηὶθ ϑίο- 
Ῥῆδηο Ἐγτηεβϑί. Ψαῖϊο. 1. οὐ ἘἸ]ουθηΐ. 
ἘΣ. ρα οι] άτη ϑαιϊθ ᾿πι ]ο τὰ Ρ]απο οπη- 
ταηί. 

ἃ καὶ ποίου] Μαγρο ϑίθρμαῃίαπθ ἢ 
“ποίους πΘΘ610 ἅπ646 Δηποίαν]ι. 

χ ἔχοντας εἰς ἃ δεῖ τιλεῖν)] Μυραγοπι 
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ποσὰ 

88 ἱκαινῶν, πλουσίους. Καταμεμιάθηκας, οὖν, ὅτι ἐνίοις μὲν 
πάνυ ὀλίγα ἔχουσιν οὐ μόνον ἀρκεῖ ταῦτα; ἀλλὰ καὶ περι- 
ποιοῦνται ἀπ᾿ αὐτῶν, ἐνίοις δὲ πάνυ πολλὰ οὐχ, ἱκανά ἐστι; 

ΕΣ." δ. Καὶ, νὴ Δί, ἔφη ὁ Ἐὐθύδημος; (ὀρθῶς γάρ με ἀναμιμνή- 

᾿ σκεις,) οἶδα (γὰρ) καὶ τυράννους τινὰς, οἱ ᾿ δὲ ἔνδειαν, ἁ ὥσπερ 

99 οἱ ἀπορώτατοι; ἀγαγών ΟΥΡΩΝ ἀδικεῖν. Οὐκοῦν, ἐφη ὁ Σω- 

κράτης, εἴγε ταῦτα οὕτως ἔχει; σοὺς μὲν τυρἄγνους εἰς τὸν 
δῆμον »ἥσορμεν, σοὺς δὲ ὀλίγα κεκτημένους, ἐὰν οἰκονομυικοὶ 
ὦσιν» εἰς τοὺς πλουσίους. Καὶ ὁ Ἰεὐθύδημος ἔφη, ἀναγκάζει 
με καὶ ταῦτα ὁμολογεῖν δηλονότι ἡ ἐμῆ φαυλύτης" καὶ 
φροντίζω, μὴ κράτιστον ἢ μοι σιγᾷν' κινδυνεύω γὰρ ἁπλῶς 
οὐδὲν εἰδέναι. Καὶ πάνυ ἀθύμως ἔχων ἀπῆλθε, καὶ κατα- 
φρονήσας ἑωυτοῦ, καὶ νομίσας τῷ ὄντι ἀνδράποδον εἶναι. 

40 Πολλοὶ μὲν οὖν τῶν οὕτω διατεθέντων ὑπὸ Σωκράτους, οὐκ 

ἔτι αὑτῷ προσήεσαν, οὗς καὶ " βλακωτέρους ἐνόμιζεν" ὁ 'δὲ 

Ἐὐβύδημιος ὑπέλαξεν οὐκ ὧν ἄλλως ἀγὴρ ἀξιόλογος γενέσθαι, 
εἰ μὴ ὅτι μάλιστα Σωκράτει συνείη" καὶ οὐκ ἀπελείπετο 
ἔτι αὐτοῦ, εἰ μῆ τι ἀναγκαῖον εἴη: ἐνιω δὲ καὶ ἐμιμεῖτο, ὧν 

ἐκεῖνος ἐπετήδευεν. ὁ δὲ ὡς ἔγνω αὐτὸν οὕτως ἔχοντα, ἥκιστα 
μὲν διετάρξαττεν, ἁπλούστατα δὲ καὶ δαρέσέακαι ἐξηγεῖτο, 

ὦ τς ἐνόμιζεν εἰδέναι δεῖν, καὶ ἐπιτηδεύειν “ κράτιστα εἶναι. 

' ΒΟΟΒΑΤΕΒ ΝΟΝ ῬΕΙΌΒ ΑΡῬ ΒΕῈΜ ΡῬΌΒΙΙΟΛΜ ΟὐΥΕΝΕῈΒ ΑὙΊΤ οὐὰμ- 

" “ ΟΌΝΟΕ ΑἈΤΕΜ ΟΑΡΕΒΒΕΝΘΌΑΜ ἹΝΟΙΤΑΝΒΘΟΒ ἘΘΘῈ Β᾽ΑΤΟΌΕΒΑΊΣ 

] : ΟΥΑΜ ἘΟΒΌΜ ΑΝΙΜΌΒ ἘΠΙΒΒΕῚΤ ΡΕΗΖΘΕΡΤΙΒ ΑῇΒῈ ΥἹΕΑΤΌΤΕΜ 

ἀἰβυϊποιοπθηι ἔχοντας, εἰς ἃ δ. σελ, ααϑὶ παίατα οἱ ἱη 4016 1 ἰξπανίοτος, ΘΟ Κ,ΘΠΘΟΙΌΞΟΒ 
εἰς ἃ γτοξογδηῖαν δα ἱκανὰ, πος Ροῦ5. ΟἸΓΩ 
δεῖ Ἑσορα]οη ἃ 51 ηϊ, τηιταν!], 

ἃ Καὶ, νὴ Δδί᾽, ἔφη) Ὑυ]ράγοτα αἰβεῖπο- 
τομὴ Καὶ νὴ δί᾽ ἔφη ὃ Εὐθύδημος" ὀρθῶς 

γάς με ἀναμιμνήσκεις" οἶδα γὰρ κ- τ. αὐἀϊπο- 
Ὠἶτι5. ἃ ὙΥ οἰβκῖὶο πιυΐανὶ, οὖ δ]ογιιτη γὰρ 
ἃ ϑίοθδοο οτηΐβϑυμη 560} 51. Ψ ουοσίτη ἢ. ]. 
εν ὥουδηι, δὲ ἴρδε πουὶ ἰαἰο5 Ποϑηῖπες 
αὐδοψιιθ γοβὲδ, φιιῖ ΡῸΥ ἵγιαϊπογεϊαην 60 
ααϊρινέμν, φρο ρμαιιμογγῖηιὶϊ, τὲ ἱη)μγίαηνι 
υ͵άρεγο οὲ υἷηυ ἔῃ ον αἰϊὲδ σοσαγιῖτιγ. 

Ὀ βλακωσέρους] νιάρ δὰ {{1. χὶϊ, 4. 

ἰυ σΘηο. 
ς κράτιστα) Μίαγρο ϑιθρῃδηῃΐδῃα: κρά- 

σισσον Δ ῃοίαν[. 

ἃ λεκτικοὺς] Ηδπο ϑιορμδηὶ σοηϊθοίιι- 
γΔ}}, ἃ Ν᾽ ίίΐσαπο Ἰἴρτο 1. οἱ ΕἸοσθης. Α. Ἐς 
Πυτηδίδπι ἴῃ Ἰοσαπὶ να] σαεὶ δεχσικοὺς 50 - 
ἔροὶς Εγσποϑῖῖ, διαλεκτικοὺς τηϑίορας Εὰ- 

τναγά5, αιοὰ φαυΐϊάριι. οαπὶ ὙΥ εἰβκῖο ῥτω- 
ἴεσο, υοηίαμη οαρὶϊθ 6. υδὶ ῬΙΟΠΆἰββιιλ ἢ 
ΘΧΒΘΟΌΪΥ Χοπορίιοι, βίδι πὰ ἃ Ἰηϊτῖο 
Ροηϊὲ ὡς δὲ καὶ διαλεκτικωτέρους ἐσοίει «οὺς 

συνόντας. 

᾿ 



ΤΙΒΕΒΕ ΙΝ. ΟΑΡ. 111. 

ΡΟΒΜΑΤῦϑ, 

181 

συσῦδ ΕὐΝΟΑΜΕΝΤΟΌΜ 51 ΡΙΕΤΔΛΒ ΤΊΊΘΑ ὉῈΕΟΞΚ. 

ἸΘΙΤῸΝ ΕὔὐΤΗΥΘΕΜΌΜ ὉΟΟΘΕΒΊ ΠΟ ΟΑΡΙΤΕῈ ῬΕΟΚ ἨΟΜΙΝΙΊΒΌΒ 

σΟΝΘΌΠΕΒΕ ΕἸ ΡΒΟΡΤΕΕΒΑ ΟΟΙΕΝΏΟΚ Ἐ55Ε:- 

Ν Ν οἱ ἃ Χ Ἁ εἶ Ν 

Τὸ μὲν οὖν “λεκτικοὺς καὶ πρακτικοὺς καὶ 
ἃ, ,7ὔ 3 ΕἾ 

γίγνεσθαι σοὺς συνόντας οὐκ ἐσπευδεν, 

6 Ἁ 

μῆηχανικους 

Γ ἀλλὰ πρότερον φού-- 

τῶν ῴετο χρῆναι σωφροσύνην αὑτοῖς ἐγγενέσθαι. τοὺς γὰρ 

ἄνευ τοῦ σωφρονεῖν ταῦτα δυναμένους, ἀδικωτέρους τε καὶ 

δυνατωτέρους κακουργεῖν ἐνόμιζεν εἰνῶ!. Ἡρώτον μὸν ὃ) 2 

περὶ “εοὺς ἐπειρᾶτο σώφρονας ποιεῖν σοὺς ϑ συνόγτας. 

"Αλλοι μὲν οὖν αὐτῷ πρὸς ἄλλους οὗτως ὁμιλοῦντι παρῶ- 

γενόμενοι διηγοῦντο" ἐγὼ δὲ, ὅτε πρὸς ᾿υθύδημνον τοιάδε 
7 Σ 3. χα 3) “3 ᾿ ἊΣ ᾽ 

διελέγετο, παρεγενόμην. πὲ μοι, ἔφη, ὦ Ἐϊθύδημνε, ἤδη 8 

ποτέ σο; ἐπῆλθέν ἐνθυμνηθῆναι, ὡς ἐπιρνελῶς οἱ “εοὶ, ὧν οἱ 
Ε Γ ΄7 

ἄνθρωποι δέονται, κατεσκευάκασι : 
᾿Αλλ᾽ οἶσθά γ᾽, ἔφη, ὅτι πρῶτον μὲν 3] 3 ᾽] 

εἰβᾷν οὐ ἐβνοι οὐ 

φωτὸς δεόμεθα, ὃ Ο ἥμοῖν οἱ Θεοὶ παρέχουσι; : 

Ῥ: εἰ μὴ εἴχομεν, ὄζνοιοι Τοῖς τυφλοῖς ἂν ̓ἥμεν, 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ ἀναπαύσεως γε σῶν ἡμετέρων. ὀφθαλμιῶν. 

Καὶ δε, Μὰ τὸν Δ΄, 

Νὴ Ἅμα ἐφη; ὃ 
" ἐγεκά γε 

δεομένοις. ἥμιν γύκτα παρέχουσι; κάλλιστον ἀναπαυτήριον. 

Πάνυ 7» ἔφη. καὶ φοῦτο Χάριτος ἄξιον. Οὐκοῦν καὶ 

ἐπειδὴ ὁ μὲν ἥλιος φωτεινὸς ὧν τἄς τε ὥρας τῆς ἡμέρας 

ἥμιν καὶ τάλλα πάντα σαφηνίζει, ἡ 

"ἀσαφεστέρα ἐ ἐστὸν; ἀστρω ἐν [7 γυκτὶ εἰναι 

δὲ νὺξ διὰ τὸ σκοτεινὴ 

' ἀνέφηναν, ἃ 

ἥμιν τὰς ὥρας τῆς γυκτὸς ἐμφανίζει; ; καὶ διὰ τοῦτο πολλὼ 

ὧν δεόμεθα πράττομεν. 

[ μηχανικοὺς} Ησος ἄοοσοι Π4}Ρ.- γ.. 

ἀλλὰ πρότερον τούτων] Μία δά 1. 1, 
11. 

[ συνόντας} ἘΠ44. 'ρῬγῃ. συντυχόντας. (ο- 
(Θγα τη σωφροσύνης Γαπάδταθηΐαμη 6556 ρἷθ- 

ἰδίοτη οὐζα ἄθοβ ᾿ἴἴὰ ἀόσοσο νοὶ Χοηο- 
Ῥῇοη., 

ἢ ἕνεκά γε] ῬΟΥ Οου]οβ ἴρ505 οὲ 50105 
ΡῬΟΥ 56 5ἷ βίαγοί, Ἵοῦοὶ θϑβθιηι8, 51 [τ66 
ΟΔΥΟΥΘη5, Ῥροραυῖὶο οἵ 1 Θομο αν 5 νοὺ- 
ταηΐ οομίος φιοά α(εἴγεί. Μα]ο ἰατήθῃ οὐ 
Ὑ εἰ5κῖο βυιϑρίσασὶ ροϑί ἦμεν Ράιοα αθθλπὶ 
οχοϊάϊδθο, οἰ υδάθγα ἔοχο ϑϑηίοηίίο συγ 56- 

Ἔστι ταῦτα; ἔφη. 

ἥ γε σελήνη οὐ μόνον τῆς νυκτὸς ἀλλὰ καὶ τοῦ 
᾿Αλλὰ μὴν 

δ ρηγὸς τὰ 

ααρηῖῖ καὶ πχοῦσο Χάριτος ἄξιον, αι ον 

γογθ 5 ἕνεκά γε τ. ἡ. ὀφό. σοῃ)ιποία διιουϊηῦ, 
ῖ ἐπειδὴ] 1τὰ Ρ΄Ὸ ἐπειδὰν Ὠἷο οὐ βθοΐ, 

νυνὶ. 9. οχ 1) 4ἀ, μγ. ϑίερι. Μοββίαῃ ψίμ- 
4ο"». βουῖρϑὶς ᾿ὐγηθϑα. 

Κ ἀσαφεστέρα ) ΝΙΒΙ ρμαιαγ οου] 5. ἀ15- 
{ἰησιιοῦθ. Αοἴἶνο δθῆϑιι ἀἸοϊξατ, 

Ἰ ἀνέφηναν)] Μάαγρο ϑίθρῃ, ἀνεφάνησα 
Δηποίανἴ, 

τὴ μηνὸς τὰ μέρη] Τηΐχα 1. νἱϊ, 4. διιηὶ 
μηνὸς ὥραι. Ζφιμθ. νοραῦ]α ἱσπσωμένου; 

μεσοῦντος οὗ λήγοντο; μηνὸς ἀπμῃοίανϊ, αἰδ- 
Τα ὨιμηοΓῸ δα]αποία, θὰ ρ]υγο5. οὐΐαμι 
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7 ἡμῖν: . 

8 φιλανθρωπίᾳ. 
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Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. "Τὸ δ᾽, 
ἐπεὶ τροφῆς δεόμεθα, ταύτην ἡμῖν ἐκ τῆς γῆς ἀναδιδόναι, καὶ 

ὥρας ἁρμοττούσας πρὸς τοῦτο παρέχειν, αἵ ἡμῖν οὐ μόνον ὧν 

δεόμεθα πολλὰ καὶ παντοῖα παρασκευάζουσιν, ἀλλὰ καὶ 
“- 3 7 ᾽ ᾽ Χ Ψια ἣν 

οἰς ευφραινόμεθα ; Π1{ὰνυ, εῷῴη9 καὶ ταυτὰ φιλάνθρωπα. 

6 ὑὰᾳ δὲ καὶ ὕδωρ ἡμῖν παρέχειν οὕτω πολλοῦ ἄξιον, ὥστε 

κο “ φύειν σε καὶ συναύξειν τῇ γῆ καὶ ταῖς ὥραις, πἄντα 
ἀ τὰ χρήσιμα ἥμιν, συντρέφειν δὲ καὶ αὐτοὺς ἡμᾶς, καὶ 

μεγνύμοενον πᾶσι τοῖς τρέφουσιν ἡμᾶς, εὐκατεργαστότερά σε 
καὶ ὠφελιμώτερα “ καὶ ἡδίω ποιεῖν αὐτά" καὶ», ἐπειδὴ 
πλείστου δεόμεθα τούτου, ἀφθονέστατον αὐτὸ παρέχειν 

Καὶ τοῦτο; ἔφη, προγοησικόνς. Τὸ δὲ καὶ τὸ πῦρ 
πορίσαι ἡμῖν; ἐπίκουρον μὲν ψύχους, ἡ ἐπίκουρον δὲ σκότους, 
συνεργὸν δὲ πρὸς πᾶσαν τέχνην καὶ πᾶντα ὅσα ὠφελείας 
ἔνεκο; ἄνθρωποι κατασκευάζονται ; ὡς γὰρ συνελόντι εἰπεῖν, 
οὐδὲν ἀξιόλογον ἄνευ πυρὸς 

χρησίμνων κατασκευάζονται. 

ἢ “ Χ Χ 7 

ἄνθρωποι τῶν πρὸς τὸν βίον 
ε [4 3 Χ ψΨ 

Ὑπερδάλλει, εΦῆ. καὶ τοῦτο 
Τὸ δὲ ξχαὶ ἀέρα ἡμῖν ἀφθόνως οὕτω παν- 

φορβρὸν διωχῦσαι, οὐ μόνον πρόμαχον καὶ σύντροφον ζωῆς, 
ἢ ἀλλὰ καὶ τ δα περᾷν δ αὐτοῦ καὶ τὰ ἐπι- 

σήδεια Ἰἰάλλον ἀλλαχόθι καὶ ἐν ἀλλοδαπῆ στελλόμενος 

πορίζεσθαι,» πῶς οὐχ, ὑπὲρ λόγον; ἢ ᾿Ανέκφραστον. Γὸ δὲ 

ΠΥ ΟῚ κυρτὴν, ἀμφίκυρτος, κοίλη, ἡμίτομος, 

εὐ ρίυτα ἂΐα Ἰὰς θρ Πμθία, ρᾶῦίθϑ τηθη- 
βίατῃ πα! σα ηΐ, 

ἃ Τὸ δ᾽, ---ὶἰὶ ἀναδιδόναι --- σαρέχειν] [π|6]- 
Ἰρο ἀρίποορβ τί δοκεῖ σοὶφ απἱὰ ἘΡῚ Πεο 
ΟἸγηΐα δἰ σηϊἤσαγο ν᾽ ἀθητυγ, 

Ὁ Τὸ δὲ καὶ] Ναῖίο. 1. δὲ ΕἸογοηί, Ἐ,. 
καὶ οφηϊπηϊ, 

ὁ φύειν) Τιροϊοποηι Βτοάδι, φιυιδπὶ 
ΤιΘοΠοἸανῖι5 ἴῃ ἀ]ΐαο ΠἰΌχῸ 56. στρ υἶθϑο 
ἰοδίατιιγ, ν]ραΥ φυτεύειν, ΘΟ] ΘΟ ΘΟ] 6 
οΙβκὶῖ συμφυτσεύειν ϑα!σαβίίααρ συμφύειν 
Ῥτία!ς Ζρθαπρθ. φύειν Θδί ἢ. ]. ρσοιγηΐϊπᾶ 
ΘΙ ΠῚ οἰ ΐσθγο δία 6 θνόσατο ἴῃ ᾿ποοτη. 

ἀ σὰ χρήσιμα ἡμῖν] ΕἸογθηί. Ε. τὰ 
οτηἑίεῖς χο- εἶναι Ἐ]ογοπί. Α͂. 

6 καὶ ἡδίω ποιεῖν) ψαιῖς. 1. οὲ ΕἸογθηΐ. 

Ἑ. ὠφελιμώτε ἅ «: ποιεῖν ταῦτα καὶ ἡδίω. 
ἔ ἐσίκουρον δ] Οοποϊπηϊϊαιϊα. οὐ ο] οσδῃ- 

«ἰῷ διπμάϊαμλ ἈΝ ΟΠΟΡΠΟΕἶ5. ποπ΄ δα μηϊ 

γορρείζατη ἐσίκουρον, αιοαὦ Ὠἷς ΟΟΟΌΡΑΒ56 
νι ἀρίαν νοσαθι] αἰΐι5 Ἰοσυτη. 

5. καὶ ἀέρα) ΝΝοῆ 50] πὶ ΘΙ ΡΠ ΟΙΪ 86 Γαϊῖο 
5θα βθαιθηβ οἰΐϊατη ἀφῥόνως οὕτως δΥίϊοα- 

Ἰυγὰ σὸν αὐ ἀἀδηλι5, ροβύσ᾽αγο ταϊηϊ ν᾽ άθη- 
ἴὰτ. (Οὐδἴοσατα ἰοΐοτη ππιπης Ἰοσατα Ὡ5416 
δὰ ἀνέκφρασσον 501115 ᾿ἰρῈῦ ΝΟΥ Δ ΠῺϊ 
βΒούψαν!, 586 ΠΟῸῚ ἱπίθο Ώη, 56 νυ] Ε]οβτη 
Βίης ἱπάρ, υξ δέδεται υἱἀθ ῖτηι5. 

ἢ ἀλλὰ καὶ . « - .«] Μαϊαϊ Ἰαοσπδο 5 σπα 
ΔΡΡΟΠΘΙο, Παδπι Ρἰαγα του αγΘ Υ6] ̓ΠΘΘΓΘΥΘ 
γερα. ΒΒ ςουτίρεραί: πρόμαχον ἀλλὰ 
καὶ σύντροφον ζωῆς; ὥσαε καὶ πιλάγη πιρᾷν 
δ αὐτοῦ, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἄλλους ἄλλοις 
ἀλλαχόθεν καὶ εἰς ἀλλοδα-τὴν στελλομένοις 
σπορί ἱξεσύαι. 

ἱ ἄλλον ἀλλαχόθεν Μυϊρσαίυτα ἄλλος. 
ἀλλαχόθι καὶ ἐν ἀλλοδασῇ στελλόμενος, 
ΜαἸοΚοηδὶγ οουτίροραι ἴα : ἄλλον ἄλλοσέ 
πῇ στελλόμενον ἐν ἀλλοδαπῇ σορίζεσθαν 
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σὸν ἥλιον, ἐπειδὰν ἐν γειμνῶνι τράπηται, προσιέναι τὼ μὲν 
ἁδρύνοντα, σὰ δὲ ξηραίνοντω, ὧν καιρὸς ἱ διελήλυθεν" καὶ 

ταῦτα διαπραξάμενον μηκέτι ἐγγυτέρω προσιέναι; ἀλλ᾽ 
ἀποτρέπεσθαι φυλαττόμενον μῆ τι ἡμᾶς μᾶλλον. σοῦ δέοντος 

σερριαίνων βλάψῃ: καὶ ὅταν αὖ πάλιν ἀπιῶν γένηται; 
(ἔνθα καὶ ἡμῖν δῆλόν ὁ ἔστιν, ὅτι εἰ προσωτέρω ἄπεισιν» ἀπο- 
παγησόμεθα ὑπὸ τοῦ ψύχους,) πάλιν αὐ τρέπεσθαι καὶ 

προσχωρεῖν, καὶ ἐνταῦθα τοῦ οὐρανοῦ ἀναστρέφεσθαι; ἔνθα 
ὧν μάλιστα ἡμᾶς ὠφελοίη ; Νὴ σὸν Δί ἔφη; καὶ ταῦτα 

παντάπασιν βοικεν ἀνθρώπων ὃ ἕνεκα “ γιγνομένοις" "Τὸ δ᾽ 
αὖ, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο φανερὸν ὅτι οὐκ ὧν ῥαβνεγιρῆβεν. οὔτε τὸ 
καῦμα οὔτε φὸ ψύχος, εἰ ἐξαπίνης " γίγνοιτο, οὕτω μὲν 
κατὰ μικρὸν προσιέναι τὸν ἥλιον, οὕτω δὲ κατὰ μικρὸν 
ἀπιέναι, ὥστε λανθάνειν ἡμιᾶς εἰς ὁκάτερα τὰ ἐεκύνθτανα 
καθισταμένους : 

“" 7 

σκοπῶ, εἰ 4 ἀρῶ 
΄7ὕ 32 », , 

πεύειν" ἐκεῖνο δὲ 
͵ὔ ,7ὔ 

τούτων μετέχει. 
᾿" ρο 

φανερὸν, ὅτι καὶ ΙΝ 

Ἐγὼ μὲν» ἔφη ὃ Τὐθύδημος, 
3 ᾿ - "ὦ 531} δ, "3 7 

τι ἐστὶ τοῖς σεοῖς ἐεργὸν ἢ ἀνθρώπους “ερω- 
Υ͂ 3 “αν “ Ν᾿ "7 "Ἢ 

μόνον ἐμποδίζει με, ὁτι καὶ τἄλλα ζῶα 
Υ̓ 2 Ν Ἶ “59 3 ς 7ὔ 

Ου γὰς κοΐ Τ9 8} αὖ 0 Σωκράτης, 

" ἀνθρώπων ἢ ἐνεκο γίγνεταί σφε καὶ 

Ρἤδη τοῦτο 

ἀνατείφεται; φί γὰρ ἄλλο ζῶον αἰγῶν τε καὶ ὑῶν καὶ 'π- 

πὼν καὶ βοῶν καὶ ὄνων καὶ τῶν ἄλλων ζώων σοσαῦτω ἀγαθὰ 
᾽ ’ὔ “ Ἕ ᾽ θ 

ἀπολαύει, ὁσῶὼ “ ἀνθρωπος 

ΜΙΗΙ αἱΐα ἱποθάθγβ υἷα υἱβιιπ δϑῦ, αιιαηιν]5 
ἰγαποροϑίτὸ γοῦρο σσελλόμενος τη γα 16- 
σοΥΘ σπερᾷν δ αὐτοῦ σσελλόμενον καὶ τὰ 

ἐπιτήδεια ἄλλον ἀλλαχόθι ἐν ἀλλαδαπῇ π|- 
ρίζεσθαι. 

Κ᾽ Ανέκφρασσον) Ε)5ὲ ἘΠ γάθτὶ τθβρου- 
5ἷο; 4πδτα 4}1}1 οὐ βϑᾶτη σθηβθηΐ ἃ ΠΠ ΟΥΑΙ 15, 
δὲ γοσδθι τη ἀνέκῷ. σ᾽οββατη 6556 νοῦθο- 
ΤΌΤΩ ὑσὲρ λόγον. 

Ϊ διελήλυθεν] Ζοιηα δὴ ἐλήλυθεν Π0η]6- 

ε βου θοπάστα ; φαιυϊάορτα παρελήλυθε τηὰ- 
ἴτη. 
τῇ γιγνομένοις] συτ ΑἸάϊπα ϑίθρῃδηιι 

γιγνόμενω ἀραϊ, φαοά 650 οἰΐατα ᾿π ΨΊΠΑΟΡ. 
οἱ Ῥανῖβ, 11. 

η Τὸ δ᾽ αὖῦϑὸ ἘΔά. ργ. αὖ οπῃλγίιιης ; 
ἀοἴποορβ 506 0}). ὑπσενέγκοιμεν ἀφ6α 1, 
ο γίγνοιτο} Μοβοίδῃιια ΠῚ, οὐτα Ζαπίϊπα 

πήγνοιτο ἀαι, Οοτηρατα Ουτορ. ΚΊ. 11. 29. 
Ὁ] φαάθμλ γ65 ἰγαά τον. 

2 Ὺ Ἂς Ν "ω 7 

ἐμοί μὲν γὰρ δοκεῖ πλείω ῇ 
ι Ἃ 

Ρ ἤδη} Μίπαο. Μ.5. οτηϊϑιι. 
4 ἄρα τι - ἔργον] 1 πι6]]ΠΠσὶε ἄλλο Ἐπ- 

ὨρΒΌΪ οὖ ἰηἰρυργθίδίαυ τὐέγθην ἢιοηιϊηιίην 
οατιδα αἰϊὶ ἰδία ραγατϊτογῖγυξ, αγι αἰΐαηι οὗ γΘΉ1. 
Θυδ νούϑῖο ἃ βοηίθηςία ϑοουδεϑ ρ]8π6 4]16- 
3 6ϑί. ΜΊΠΙ βϑιιβιιβ οχίρσϑυ ἤδπο νἱ ἀδέιτ: 
1ρο φιΐάθηι ͵ )αην ἀμδίέαγε οσωρὶ; αν αἰὲ αἰϊια. 
ΟἨιγυῖΐγιο γτιδροίζιην ασαγιξ, γυδὶ τὲ Πιογιϊητεγγι 
υναἰοειαϊγθην, σοηιηιοάα 6ὲ υοἱιιρέαξο5 σιγογιέ; 
80ὦ ἰοὺ τὐγλίην ἐπιγθεξ ηιθ, εἴθ. ὙΝ οἰβιῖο 
οΥ̓αίῖο ΠΙΠΪ5 Δρτγυρία, ̓ άοοχαθ βου δορά ατα 
νἱἀοραίαγ ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν νο] ᾿Εγὼ μέντοι. 

1 οὐ γὰρ] Δα ομηῖδθα οὖκ ὀρθῶς ἐκεῖνό σε 
ἐμποδίφειν γοΐεγε ῃοο γὰρ Ζθιμηθ, 

5 ἀνθρώπων ἕνεκα) ἴα οἰΐατα Οἰσογο (6 
Ν, Ὁ. 2, 62. 5666. 

{ ἄνθρωπος.) Ψτορίοι 564 16η5 δοκεῖν 
νυ]ρσαύιμη ἄνθρωποι τηϊίαγθ, ααᾶπὶ ΟἸΠῚ 
Ζοιιυῖο ροϑὲ δοκεῖ ἱπίρ Προ ἀπολαύειν 
τοὺς ἀνθρώπους ταδὶ ἱ. 
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σῶν φυτών' τρέφονται γοῦν καὶ χρηριατίζονται οὐδὲν ἣ ἥττον 

ἀπὸ τούτων ἢ ἀπ᾿ ἐκείνων. πολὺ δὲ γένος ἀνθρώπων τοῖς μὲν 

ἐκ τῆς γῆς φυομένοις εἰς τροφῆν οὐ χεώνται, ἀπὸ δὲ βοσκη- 

μᾶἅτων γάλακτι καὶ τυρῷ καὶ κρέασι τεξεφόμενοι ζῶσι" πάν- 

σες δὲ σιθασσεύοντες καὶ " δαριάζοντες τὰ χρήσιμα σῶν 

ζώων, εἰς φε πόλεμον καὶ εἰς ἄλλα πολλὰ συνεργοῖς χρών- 

ἰῤττν "Ὁ μογνωμιονῶ σοι καὶ τοῦτ᾽, ἔφη ὁρῶ γὰρ αὐτῶν 

καὶ τὰ πολὺ ἰσχυρότερα ἡμῶν οὕτως. ὑποχ εἴρια γιγνόρμενω 

τοῖς ἀνθρώποις, ὦ ὥστε γρῆσθαι αὐτοῖς ὅ τι ἂν βούλωνται. Τὸ 

δ᾽, ἐπειδὴ πολλὰ μὲν καλὰ καὶ ὠφέλιμα, διαφέροντα ὃὲ 

ἀλλήλων ἐστὶ, προσθεῖναι! τοῖς οἰνθρώποις αἰσθήσεις ἄρμοτ- 

τούσας πρὸς ὑκαστα; δ᾽ ὦ ὧν “ἀπολαύορμεν “ πάντων τῶν οἰγα- 

θῶν. “Γὸ δὲ καὶ λογισμὸν ερνω ἐμφῦσαι; ᾧ, περὶ ὧν αἰσθα- 
γόμεθα, λογιξόμενοί σε καὶ “ μνημονεύοντες καταριανθάνομεν, 
ὁπή ἐκαστὰ συμφέρει; καὶ πολλὰ μηχαινώρεθα, δ ὧν τῶν 

Τε ἀγαθῶν ὠπολαύομεν καὶ τὰ κακὼ ἀλεξόμεθα" Γὸ ὃὲ 
ΚΠ ξ 7ὕ -“ ᾿. Ἢ , - ᾽ - 7, 

και ἐρμήνε!ῶν δοῦναι, δι ΄,ς πῶντων τῶν ἀγαθῶν μεταδίδο- 
7 

μὲν τε ἀλλήλοις διδάσκοντες 

ι ἢ τῶν φυτῶν) Οὐ Ζουηῖο ἢ Ἰμβθγαΐ, 
αυοά οὔ ποη ἀθθυΐς ἃ δποίογο, Ῥσῶ- 
ἴογθα στούσων γοὶ] σῶν ζώων αὐἀάϊ νο]υϊέ 
Ὑ  εἰβκο (ὐθυίίαϑ ταιῃὶ ν᾽ ἀθέαν ραῦϊο αῃΐθα 
ἐμοὶ μέντοι δοκεῖ 50 γθ, αᾶτα γὰρ νὰ]- 
ϑαίΐίαπῃ οαμὰ ὙΥ̓ ΘΙΘΚΙῸ ὑθγο, δαηθ ᾿πίθυργο- 
(ΑΥ]. 

ἃ δαμάξοντες] ΑἸάΐῃα δοκιμάζοντες νἱξῖο- 
ΒΌΓΩ Παθοί. 

Ὁ 'ομογνωμονῶ] ἘΠ414. ρῥυπηαγτπὶ Ὅκμογ- 
»ωμόνως σοΥγοχὶς (βία! ϊο. 

ς α'άντων τῶν ἀγαθῶν) (γιι γοσανοίαῦ 
δηΐρα καλὰ καὶ ὠφέλιμα. 

ἀ μνημονεύοντες Ῥγωορθάογθ πηοῦϊῖο ἀ6- 

Ὀοθαΐ πηθρηοσῖα νοὶ σροογάδιϊο, το ΟΟΤΏ- 
ΤῊ Ὧ6 οὐἰηλ γαϊὶ οοϊ παίίοπο αἰ 1} Παρ ῖ, ἢ δὶ 
ααοά πιδίθι δ} βυττοηΐ πὶ δὲ αἰ τουῖ 5ὰΡ- 
Ῥοαϊίαί, υδη γαῖ ΘΟρῸ Δ ἢ5 γΘΥΌμ ΘῸΠ- 
βραυθηῖία }5ΐα ΘΧΘΟΪ 

6 καὶ κοινωνοῦμεν] Ῥοβὶ διδάσκοντες σοϊῃ- 

τὴ 51:ι500}}} 2 ΟΠ μεταδίδομείν τε σοη͵απ- 
Θποηάιυτη οδί καὶ κοινωνοῦμεν 501 }Π|σοΥ “γάντων 
σῶν ἀγαθῶν. 

Γ εἰ ἀδυνατοῦμεν} Ῥγορίεῦ ΒΕΠΒΌΠΑ οἵ 
36] 0ὴ5 ταύτῃ ΠΛ Οἰ5ΚῚΙ σΟΠ ΘΟ γατ ἢ ΟῚ 
ΞοδαιΖῖο αἀτηϊδὶ, αὐϑιην 5 βοίατη ᾿Ἰμ ο ἄτι} 

εἰ ἀἰοὶ ῥΡγὸ διόσι νοὶ ἐσεὶν δ ἑατηθῃ ἢΐς 

Ν “ ι ,ὕ 
ὅχαι κοινωνουμεν, καὶ νομοὺς 

Ἰοσιιτὴ ΠΑΡΟΓΘ βἰραϊβοδίῖο γΪ 1 πο νἱάο- 
(0. Τρίτων ὅ ὅτε ΤΩΔ]ΪΠῚ βοσίρίτη, Ῥτο 
ΒΘα]. ΘΙ ταύτῃ ἙἘπά. Ρ.. ταύτην, ΤηΔΥρῸ 
δίθρῃ. σαύτα ἀαϊ. 
4 ὑπὲρ τῶν 3.} ΔΙΌ Κοπαὶγ περὶ “΄. μ- 

οοΥγίροαί ; 5ϑὰ νυ]ραΐα οἰ οσαυὶ Ροτοδί, 
ἢ γίγνοιντο] Εγτηθϑιίδηα ἘΣ άϊπο γίγνοιτο 

Ροβιμέ, Τλοῖποορ5 ΒΒ ββατῖο δά: Μ7ας- 
γιῖ, αἰ, αἸιογὶς ἢος ὁδί; Πάνυ τοῦτο ᾧιλι- 
κὸν ἐστί. αὐποά Ξιρρὶοπιθηΐαη Ῥσορίεγ 
ΒΘαΠΘΩ5 ἔτι φιλικώτερον οὶ ΥΥ̓ οἰσκῖο 
Ρτοθο. 

ἱ οἵγε μηδὶ] Μυ]ρδέιπι εἴγε με. ὁχ ο5- 
βίαπο 1. σουγοχὶς Εγηοβιῖ, σοηῖγα ΟὈ ΠῚ 
ΒΒ τζίο ἀοίρηαϊε Ζεοῦπθ ἰμηξογργοθίδειιϑ 
φιιῖα, φιιαγιἀοφιίάοηι. ΟἿ, ἀϊοία δα Ἰοοιτη 
Βα] ὴλ Ογτορ. 11. 11,10, 

κ Ὅτι δέ γε] Δπίθ πος δοκεπασγῖο 
ΠΟΏΠ1]1ἃὰ νἱἀοθαμέιγ ϑχοϊἀἶββθ. 1θθϑβασίο 
νοσεῖς: Ομοώ ἐρίίιν αἰὲ δἰγυῖγ ἢοναϊσυιιπιφ τι 
λαδϑεαγι σιίγαγη, ἐμ φμοφιιθ, Ὁ Ἐ μιλι. ΥΥ εἰ5- 

Κιὰβ Ἰδο μϑὴ] 5Ὲ ΒΡ οα θα ῸΣ 6556. δηῖ6 υϑῦ- 
θὰ Ἔννδει; οχοϊάϊδθο δυίθη ἘΠ ἀθιηῖ, 
ἀυ᾽ τας ποτ ΤΌ ΠΛ  ΠΔ τη οἱ 51] 6} ΑὐὙϊϑδίο- 
ἀδπγθεο 1. ἵν. 9. ουϊ ΓΟπροπας ϑοοναΐοβ 
ογαῖίομθ, οὐ 5. ̓ρϑαση ἰηἰτ πὶ Ρογά τα πὶ 
ορηβεὶ ὟΥ εἰβκθο. Ευϊάθπι Ἰδοιιδ ἸθοιὮ) 
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τιθέμεθα, καὶ πολιτευύμεθαι : Παντάπασιν ἐοίκασιν, ὦ 
Σώκρατες, οἱ σοὶ βμϑλλὴν σῶν ἀνθρώπων ἐπιμέλειαν ποιεῖσ- 

θαι. Τὸ δὲ καὶ, ἢ εἰ ἀδυνατοῦμεν σὰ συμφέροντα προ- 
γοεῖσθαι 6 ὑπὲρ σῶν μελλόντων, ταύτῃ αὐτοὺς ἡ ἡμῖν συνεργεῖν, 

διὰ ; μαντικῆς τοῖς Ζυνθανομένοις φράζοντας τὰ ἀποβησόμενα, 
καὶ διδάσκοντας ἣ ἢ ἂν ἄριστα, "γίγνοιντο: Σοὶ δ᾽, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες, ἐοίκασιν ἔτι Φιλικώτερον ἢ Τοῖς ἄλλοις χρῆσθαι, 

3 οἶγε μηδὲ ἐπερωτώμοενοι ὑπό σου προσημαίνουσί σοι, ἃ τε 
χρὴ “ποιεῖν καὶ ἃ μή. κι Ὅτι δέ γε ἀληθῆ οζόα καὶ σὺ, 

ι ὦ ὦ Εὐθύδημε, γνώση, ὧν μὴ ἀναρυένῃς, ἕως ἂν “ φὰς βορ- 

φὰς τῶν “εὼν ἴδης: ἀλλ᾽ ἐξαρκῇ σΌ 9 τὰ ἔργα, αὐτῶν ὁρῶντι 

σέξεσθαι καὶ τιρμνμᾷν τοὺς εούς. ᾿Ἑννόε, δὲ, ὁτι καὶ αὐτοὶ 
οἱ ϑεοὶ οὕτως ὑποδεικνύουσιν. "οἵ τε γὰρ ἄλλοι ἡμῖν τὰ 
ἀγαθὰ διδόντες, οὐδὲν τούτων εἰς “ τοὐμφανὲς ἰόντες διδόασιν, 
καὶ Ῥὸ τὸν ὅλον κόσμον συντάττων τὲ καὶ συνέχων, ἐν ᾧ 
4 σάντα καλὰ καὶ ἀγαθά, ἐστί, καὶ ἀεὶ μὲν " χρωμένοις 
ἀτριξῆ σε καὶ 5 ὑγιᾶ καὶ ἀγήρατον παρέχων, “ᾶττον δὲ νοή- 
μᾶτος Βιαβαητ έν ὑπηρετοῦντα, οὗτος τὰ βέγιστα μὲν πράτ- 

τῶν ὁρᾶται», “ τἄδε ὃὲ οἰκονομῶν ἀόρατος ἡμῖν ἐστιν. ᾿Ἑωνόει 

οὐτα Ψ ΔΙοΚοπδυῖο ἱπιτΐο βθοίϊοῖβ δϑοῖσηδ- 
γε πα, 

1 ὦ Εὐθύδημε] Ἠΐφς νεῦρα εχ Βτιοάθι 
οἱ Βεβϑαγίοηϊβ "0 τῖ5 δα ἀϊαϊ: Ζοαηο. 

τὴ τὰς μορφὰς) Ησης Ἰοουτμα τεβροχὶξ 
Γι δοιδητίαβ κι τὰ χὶ. 16. 

ῃ οἵ τε γὰρ ἄλλοι) υδο 8δῃ 41101 8ο- 
ογαΐοβ οὐγάϊπθη ἀθογιτη μιιης ᾿πϑ 1556 οὐ 
τεδάϊἀῖ556 ἀἰσοῖρι 9 5115. ἀἸσαίαγ, αὖ πρὶ]! 
βίπρσοϊα Βοιηϊηῖθυθ Ροπᾶ ρῥγϑϑίθηΐ, ᾿π1η115 
δυΐθιῃ 4115 ἰϑη116 Ροϊοϑίαΐθ οἵ δυοίογιδίθ 
ΟΥ̓ ΠΤ ΤΠΔΧΙΓΩ 15 ΟἸΏΠΘτη 78 ὈπίνοΥ- 
5' σΌΓΑΤΩ 505 σογαί, ϑ86ἃ ]Ἰοοιιβ 6ϑὲ δρϑιίβ 
υἱζΐοβθ, οὐ βεϑὶῦ ἴῃ δὶ οἰϊατη νου 5 
Ὑ εἰβκο. 

ο τοὐμφανὶ:} Ηοο οσΣ Μοββίαμο 11. νὰ]- 
Βαῖο τὸ ἐμφανὶς ργδοία ς ἘΓΏ ΘΒ. 

Ρ ὁ τὸν ὅλον κόσμον] [,Θοηοϊανίιι5 ὁ σῶν 
ὅλων κόσμον σοτγτίρεραὶ Ῥγορίεσ Ἰοουπὶ 
Ογγορ. 111. νἱῖ, 22. δὶ οεἰ σὴν σῶν 
ὅλων τήνδε τάξιν, φιιᾶτη νἱγῖ ὀστορὶ οοηθο- 
ΤΌΓΑΤΗ ἱπορίϑγη εἰ αρβαγάδη ργοπαποίαν 
Ζευηο, πα ἰάτηθη ράϊζα σγαϊίοπο. 

4 πάντα καλὰ) Ὅοιδκο πάντα τὰ κα- 
λὰ σοττίχίς; διργὰ 1, ἵν, 13, αἱ; ἀϊουνπίαγ 

οἱ σὰ μέγιστα καὶ κάλλιστα συντάξαντες. 
ὉΔῚ νἱθ ἃπποίβδεϊ οπϑτῆ. 

Γ χεωρένοις] ΜΙΓΟΥ οἱ δυιίϊσυϊαστη σοῖς 
ΣΧ ΟΠΟΡΠΟΙ ἴρ56 οτηϊϑῖί. 

5 ὑγιζ } Εχ τηδυρίηθ ϑίθρῃ. νυ]σαίο ὑγιῇ 
δ ϑυϊτις Εγχποϑίὶ ; βθαιθηθ ἀγήρωτον ῬΙῸ 
ἀγήρατα οχ ϑίορῃδηϊ οιηθπἀαιίομθ Ἰάθπι 
οὔτ ΤιΘοποϊανίο οἱ Υ ο]ϑῖο ἀθαϊ, Νοβίοσ 
Ογτορ. Ψ111. νἱϊ. 92, ϑεοὺς τοὺς ἀεὶ ὄντας 
καὶ πάντα δυναμένους, οἱ καὶ τήνδε σὴν τῶν 
ὅλων τάξιν συνέχουσιν ἀτριβῆ καὶ ἀγήρατον 
καὶ ὠὥναμάρτητον» 

ι σαδε] Μιυ!ρσαίατη σόδε 6χ ψοββίδηο 1. 
οὐ ΕἸογθῖ. ἘΣ, 11 σογγοχὶθ ΕὙποϑ ; Εἀ- 
νγαγ 5 σόνδε, 1Π16]]Πσθὴ9. κόσμον, τηδ] οἰ »δΐ. 
Οτηθΐηο ἀὰ βθηϊζοπείαπη αἰϊψυαϊά ἄθθββο, 
υοᾶ οὐ σάδε 51ῖ ἡπροηάιη), ν] 1 σῸπς 
ϑομάιζιο ὙΝ εἰβκο, ΠΝ νεγίοπαο ἐΧργθϑβὶ 
Ἰεσεϊοπεῖα δῆς οἰκονομῶν δὲ ἕκαστα ἀόραπος 
ἡμῖν ἐστιν. ΜΊΠΙ βοαθηξὶ μαηο νἱγὶ ἀοοίς 
σοπ͵θοΐυγαπη βου] θη ππ νἱἀθίγ: οὗσος 
τὰ μέγιστα μὲν πράτχων ὁρᾶται πάδε, οἰκονο- 
μῶν δὲ ἕκαστα ἀόρατος ἡμῖν ἐστὶν. ἷ. 6. {7805 
ἐϊι ἴηι ας ἡιαχϊηπιαγιη γϑγ γι ὠγυϊυεν δι αξε 
υἱεἰθηγι8,) αποηίοην, ὑεγὸ ἵρδιιην ἀμὴν δ 

Α 8 
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δὲ, ὅτι καὶ ὅ ὁ πᾶσι φανερὸς δοκῶν εἶναι ἥλιος οὐκ ἐπιτρέπει 

τοῖς ἀνθρώποις ἑαυτὸν ἀκριξῶς ὁρᾷν, ἀλλ᾽, ἐάν τις αὐτὸν 

ἀναιδῶς ἐγχειρῇ “εᾶσθαι, τὴν ὄψιν ἀφαιρεῖται. Καὶ τοὺς 

ὑπηρέτας δὲ σῶν ϑεῶν εὑρήσεις ἀφανεῖς. ὄντας" χεραυνός χε 

γὰρ ὅτι μὲν ἄνωθεν ἀφίεται δῆλον, καὶ ὅτι οἷς ἂν ἐντύχῃ 
πάντων κρατεῖ; ὁρᾶται δ᾽ οὐτ' ἐπιὼν οὔτε κατασκῆψας οὔτε 
ἀπίων" καὶ ἄνεμοι αὐτοὶ μὲν οὐχὶ ὁρῶνται» ἃ δὲ ποιοῦσι 
φανερὰ ἡμῖν ἐστι; καὶ προσιόντων αὐτῶν αἰσθανόμεθα. 
᾿Αλλὼ μὴν καὶ ἀνθρώπου 7ε ψυχῆς εἴπερ σι καὶ ἄλλο τῶν 
ἀνθροπίνων, τοῦ “είου μετέχει» (ὅτι μὲν γὰρ βασιλεύει ἐν 
ἡμῖν, φανερὸν,) ὁ ὁρᾶται δὲ οὐδ᾽ αὐτή. “Α χρὴ " κατανοοῦν- 
τῶ μὴ καταφρονεῖν τῶν ἀορἄᾶτων, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν γιγνομένων 
σὴν δύναμιν αὐτῶν καταμανθάνοντα, τιριοῖν τὸ δαιμόνιον. 

15 Ἐγὼ μὲν, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Εὐθύδημος, ὅτι μὲν οὐδὲ μυικ- 

ρὸν ἀμελήσω τοῦ δαιμνονίου, “ σαφῶς οἶδα" ἐκεῖνο δὲ ἀθυμώ, 
ὅτι μοι δοκεῖ τὰς τῶν εῶν εὐεργεσίας οὐδ᾽ ἂν εἷς ποτε ἀν- 

16 δύνα ἀξίαις χάρισιν ἀμείξεσθαι. ᾿Αλλὰ μὴ τοῦτο 

ἢ 

ἡ ἀθύμει, ἔφη, ὦ ᾿Ἐυδῥῥημεν. ὁρᾷς γὰρ, ὅτι ὃ ἐν Δελφοῖς 

“γεὸς, ὁ ὅταν τις αὐτὸν “ἐπερωτᾷ, πῶς ἂν τοῖς ϑεοῖς χαρίζοιτο, 
ἀποκρίνεται; ἔ ὡς Νόμῳ πόλεως. Νόμος δὲ δήπου πανταχοῦ 

ἐστί. κατὰ δύναμιν ἱεροῖς Θεοὺς ἀρέσκεσθαι. πῶς οὖν 8 ἂν 

φις κάλλιον καὶ εὐσεξέστερον τιμῷή ϑεοὺς, ἢ ἤ ὡς αὐτοὶ κε- 

δἰηηρσίΐα αὐἀηυϊγιδέναγιέοην ποτὶ σοηϑρϊοϊητιι5. 
Βοὰ τη ἶῃὶ ἱποοσητηοάπτζη δὲ ἱπορέθτα νἱάο- 
ΤῸ 6556 νυ ὈΊΓΩ ὁ ὁρᾶται, Οὐ] 5. ἰοοο 5ουρ- 
ὑπ τ} }]πΔ δῆλός ἐστιν. Ἰωοοῦτη Χοπο- 
Ῥῃομπεῖβ ἴα θχοουρίστη ροβυϊδ ΟἸθτηθη5 
Ῥτοιχθριῖοῖ Ρ-. 46. οἄ. 5.}Ὁ. ὃ γοῦν τὰ 
σάντα σείων καὶ ἀσριμίζων ὦ ωξ μὲν μέγας τις 

καὶ φανερῶς δυνασὸς, ὁσιοῖος δέ τις μορφὴν, 
ἀφανής. 4: 5. σουσισοπᾶα θ556 πο ἀπ ]- 
ἴο : μέγας τις καὶ δα δὺς φανερὸς, ὅσοῖος 

-- ἀφανὴς, αἱ 5101 φανερὸς οἱ ἀφανὴς το- 
βροηάθαηξ. (ίοσιιπη οχ ποὺ ϑοάθπι (]6- 
τηθητβ Ιοοο ϑοηϊιΖ ΒΒΡΙ σα ΡΤ ῬΙῸ γουθὶ5 
515 σάδε δὲ οἰκονομῶν Χ Θπορμοῃίοηι βοτίρ- 
5586 σὴν δὲ εἰκόνα καὶ μορφὴν ἀόρατος ἡμῖν 
ἐσσιν" Δυδπη ΘΠ ΘΟ ΌΓΆΤΩ. ΔΙ Ρ] ΘΟΕ ῸΣ 
νοῖθκο. Ψογαπι εἰχὼν ποὺπ οδί ἔουπηδ, 
βρὰ 5ἰτη το οὐ ἱπλαρο. Τρίτον Δἰτούατὶ 
νἱ τὶ δπυ οἰβδίτηϊ οομ οι αγάτη αὐτὸς δὲ σάδε 
οἰκονομῶν οααϊάρια ῬΥεΟ οΥγΌ ΠῚ, ἰΐα ἰαπΊθη 

ῬΆΤΆΤΩΡΟΥ πηιιξδίατα πράττων «άδς- φανερός 
ἐστιν, αὐτὸς δὲ οἰκονομῶν ἕκαστα ἀόρατος 
ἡμῖν ἐσαιν. 

ἃ ὃ πᾶσι φανερὸς Ατεσυϊαπη ἘΔ 4. ῥγτ- 
οτϊίαηξ, πέρ ἥλιος ΥΘρο ϊ οββίαπιβ 11. 
Οοίοσπιτα ΟἸοπιθπβ Ἰ. ο. δὸς βἷς Θχρογρϑῖί : 
οὐδὲ μὴν ὃ παμφαὴς δοκῶν εἶνα, ἥλιος οὐδ᾽ 

αὐτὸς ἔοικεν ὁ ὁρᾷν αὐτὸν ἐπισρέπειν, ἀλλ᾽ ἤν 
τις ἀναιδῶς αὐτὸν ϑεάσηται, σὴν ὄψιν ἀφαι- 
ρεῖται. 

Ὁ κατανοοῦντα] ῬῬατῖβ. καταφρονοῦντα 
ἀαῖ. Αα ἀοράτων ἱπι6]]ρο 9 εῶν. 

ς σαφῶς οἷδα"} Ουπὶ ΥΥ οἰβκῖο ἔσθ, οχ- 
ῬΘΟίΑΡΔΠ,. 

ἃ ἀδύμει, ἔφη] Μ᾽ οββίδπιϑ 1. ἔφη οτηΐϑῖε, 
6 ἐσερωτᾷ) Ε. ἀϊοία αἀ 1. 11}. 1. 
Ε νόμῳ πόλεως] Οὐπῇ, διιρτα 1. 11]. 1. 

Οἷο. ἀο Τορρ. 11. 16. 7 ἰεβε εδί, μὲ δ 
γἱεῖδιιδ γ)αίτιδ σοϊατιίμν ορεϊγυῖ: 6 φιίο σι 
οοηιϑδιίεγεγιέ «ἀϊποηϊοηδος «Αροϊίποτη Ῥῳ- 
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΄’ ῳ “ 

λευουσΊιν»». οσῳ ὩΔΟν. ὃ 

ὑφίεσθαι" ὅταν ὑμέᾳ τις τοῦτο ποιῇ, φανερὸς δήπου ε ἐστὶ τότε 

Ὁ οὐ τιμῶν ϑεούς. ἷ γρῆ οὖν. μηδὲν ἐλλείποντα, κατὰ δύ--: 

γωμυιν τιμᾷν τοὺς “εοὺς; σαρῤῥεῖν σε καὶ ἐλπίζειν τὰ βόγισυμν 

ἀγαθά: οὐ γὰρ παρ᾽ ἄλλων ο ὧν τις μείζω ἐλπίζων " σωφρο- 
γνοίη, ἢ παρὰ σῶν τὰ μέγιστα ὠφελεῖν δυναμένων; οὐδ᾽ ὁ ἂν ἄλλως 

μᾶλλον, ἤ εἰ τούτοις ἀρέσκοι. ἀρέσκοι δὲ πῶς ἂν μᾶλλον, 
“ν ἢ (6 ΤΩ 
ἢ " εἰ ὡς μάλιστα πείθοιτο αὐτοῖς ; “Γοιαῦτα μὸν λέγων 

τε καὶ αὐτὸς “ποιῶν εὐσεξεστέρους σε καὶ σωφρονεστέρους τοὺς 

συνόντας παρεσκεύαζεν. 

ΟΑΡ ΙΝ. 

σΌΚΙΒ ΟἸΝΙΠ15 ΕἸ ΝΑΤΌΠΑΙΙΒ ΒΟΝΤΕΒ ΕΤ ΟΑΒΑΒ ΑΡΕΕΙΤ 56 0Ε4.- 

ΤΕῈΒ ΟΜ ΗΙΡΡΙΑ ΒΟΡΗΙΞΤΑ ὈΙΘΡΟΌΊΤΑΝΞΚ. 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ περὶ "τοῦ δικαίου γε οὐκ ἀπεκρύπτετο 
ἣν εἶχε γϑαμῳ», ἀλλὰ καὶ ἔργῳ ἐπεδείκνυτο, ἰδίᾳ τε πᾶσι 
νομίμως, .1. ο καὶ ὠφελίμως χρώμενος; καὶ ποινῇ ἄρχουσί Τε 

Ν 

Ρ ἃ οἱ νόρυοι προστἄττοιεν πειθόμενος καὶ κατὰ πόλιν καὶ ἐν 

ταῖς 1 στρατείαις οὕτως, ὥστε 

εἰ, φμαςβ μοί ἐδδίηνμην φψοϊϊρίοτιθς ἐ6η6-- 
γογιΐ, ογασμίμην εὐϊέξιηι 6817) 6α5, φιι(δ 6556) 
ἦν πιοῦθ ηιαλογιηιγ οἷο. (ομῖ, δνῖβ. 
εὰ ἢ. 1. 5. 

8 ἄν τις] Μοθβίδπιιϑ 11. ῃφὸο νοῖρα οπαῖ- 
τ|{, οἱ ἀοίποορβ σιμᾷν Βαθοί, ᾳαοά, 5ϊ ποιῶν 
τη θυ ἴηι ποιοῦντα, ἔοΥΥῚ ροτοβί. 

ἢ οὐ σιμῶν] Νοραίίζοποιη οτηϊς ο5- 
βίδα 11. 

ῖ χρὴ οὖν] Ἑαϑεαϊατα τοὶ ἔδοϊς το- 
Ῥοϑεϊία ϑοηίϊθηξία θαάθγῃ οἱ ψϑυ]8 συϊάθτγα 
Ρ᾽υΥΡυ ; οἵ ἑδτηθι ὈΥΪτ15 ΤΩ ΘΓ ὈΧΠ Τα ΔΌΤΙΡ- 
ἴυτη Ποτθί: σῆς μὲν δυνώμεως μ. ὑφ. ουϊ 
5Θ6]ΌΘΠ5 ἀρίθ ποὴ δαῃεσοῦ τηθάϊα ραγίςοι- 
ΙΔ δὲ ΟΟτΩΤηἴθθαγα. (ὐιυιϊά 51 οἸἵτα ἔα 1556 
βουρέατη οοη]Ἰοῖο : ᾿Αλλὰ χρὴ τῆς μ. ὃ. 
μ. ὑφ. -τὶ σιμῶν ϑεούς" μηδὲν δὲ ἐλλείποντα 
ϑ)αῤῥεῖν σε καὶ ἰλπίζειν σὰ μ. ἀγαθά. 

Ἰς “σωφρονοίη] Θυοά να] ρατῖ ἀϊοϊϊομο ρ6- 
861 ἄν τις σώφρων μείφω ἐλπίζοι. 5064 618 

τὰ αηία κέγιστα ἘϊΔᾷ. ργ. οτηϊττυης : 

ἜΣ; εἶναι παρὰ σοὺς ἄλ- 

οϑάοσω ροβίθα ἀρέσκε, Βαροπί, αυοά οοΥ- 
τοχῖς (ὐδϑία!ο. 

1 εἰ ὡς] Φυμπιῖίπα ἴσως, ΑἸάϊπα ὡς 805- 
486 εἰ ἀφαϊί. 

τὴ Τοιαῦτα μὲν δὴ] 114 σαι Μοββίαμο 1. 
οἱ 1. βουῖρϑὶ ῬΙῸ μένσοι. 

Π τοῦ δικαίου) «ππίϊπα οπηΐδῖε ἀτιῖσα- 
Ἰυχη : 5Θ4ΌΘΠ5Β ἐπεδείκνυτο δὲ ΘΧ τηδγρίηθ 
ΘΙΘΡΏ. τοοορίστη ἃ Ζοιηΐϊο; δηΐθα οχδὶ 
ἀπεδείκνυτο. Ὑιάς δά βοςεί, 18, 

ο καὶ ὠφελίμως Ουἱὰ τ0Π{δ{|5 τησπίϊο 
ἢ, 1. Παρϑαῦ σοτησαιηθ οατὴ 7ι5{1{1ὰ, αἰ 
αυ14 οΠορΡΠοπ βρθοίανουϊς, θαυ! άθτα ΠΟῚ 
1π06]]ΠΠρο, πῖϑὶ ἔοσιο νοσα. ] τὰ δ θπτη νοὶ] 
ψΟΥΟΥἶ8 Ἰοουπλ οσοιραν!, θὰ φοοθ ἴπ 
ΟΧΈΓΟΓΩΟ οαρτ6 Βθοῖ. 11. οϑί δίκαιος ὥστε 
βλάπτειν μὲν μηδένα, ὠφελεῖν δὲ τὰ μέγιστα 
φοὺς χρωμένους ἑαυτῷ. 

Ρ ἅ οἱ νόμοι Τη 6 Προ κατὰ ταῦτα, ἅ οἱ 
ὅιεοι. τ ΘΧριηρ]α βοαθθηία ἀοοοπί. 
ἢ στρατείαι,] ΕΔ 4, γγ. στρωτιαῖς ἀδῃϊ. 

σαὶ 

᾿Αλλὰ χρὴ τῆς μὲν δυνάμεως μηδὲν 17 

8 
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΄“, ͵ “᾿ ᾽ 7 3 

λους εὐτακτῶν. 5 [Καί ποτε ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐπιστάτης 
γενόμενος οὐκ ἐπέτρεψε τῷ δήμῳ παρὰ τοὺς γόμους ψηφί- 
σασθαι, ἀλλὰ σὺν τοῖς γόμυοις ἠναντιώθη τοιαὐτή ὁρμῇ τοῦ 

δήμου, ἣ ἣν οὐκ ὧν οἵμαι ἄλλον οὐδένα ἄνθρωπον ὑπομεῖναι. 
Καὶ ὁ ὅτε οἱ φριάκοντω προσέταττον, αὐτῷ παρὰ τοὺς νόμους 
σι» “οὐκ ἐπείθετο. τοῖς τε γὰρ νέοις ἀπαγορευόντων αὐτῶν 
μῆ διαλέγεσθαι, καὶ προσταξώντων ἐκείνω τε καὶ ἄλλοις 

τισὶ τῶν πολιτῶν ἀγαγεῖν ἅ τινὰ ἐπὶ ϑανάτῳ, μόνος οὐκ 
ἐπείσθη, διὰ τὸ παρὼ τοὺς νόμους αὐτῷ προστάττεσθαι. 
Καὶ ὅτε τῆν ὑπὸ Μελίτου γραφὴν ἔφευγε, τῶν ἄλλων εἰωθό- 
φων ἐν τοῖς δικαστηρίοις πρὸς χάριν τε τοῖς δικασταῖς διωλέ- 
γέσθαι καὶ κολωκεύειν καὶ "“ δεῖσθαι ̓ παρὰ φοὺς νόμους, καὶ 
διὰ τὰ τοιαῦτα πολλῶν πολλάκις ὑπὸ τῶν δικαστῶν ἀφιε- 

μένων, ἐκεῖνος οὐδὲν ἠθέλησε ἶ τῶν εἰωθότων ἐ ἐν τῷ δικαστηρίῳ 

παρὰ σοὺς νόμους ποιῆσαι» ἀλλὰ ῥᾳδίως ων ἀφεθεὶς ὑ ὑπὸ σῶν 

δικαστῶν, εἰ καὶ μετρίως σι τούτων ἐποίησε, προείλετο μᾶλ- 
λον τοῖς νόμοις ἐρυμένων οἰποθανεῖν, ἢ παρανομιὼν ζῆν. Καὶ 
ἔλεγε δὲ οὕτω καὶ πρὸς 8 ἄλλους μὲν πολλάκις» οἶδω δέ 

πότε αὐτὸν καὶ πρὸς “Ἵπσπίαν τὸν Ἤλεϊον περὶ τοῦ δικαίου 

φοιᾶδε διωλεχθέντα. " διὰ χρόνου γὰρ ἀφικόμενος ὁ Ἱππίας 
᾿Αθήναξε; παρεγένετο τῷ πωφράτι λέγοντι πρός φινὰς, ὡς 
σαυμαστον εἰ. τὸ, εἰ μέν τις ᾿βούλοιτο σκυτέα διδάξασθαί 
τινα ἢ τέκτονα ἢ χαωλκέω ἢ ἱππέα, μὴ ἀπορεῖν ὅποι ὧν πέρμυ- 

ἃ Καί ποσε] Τία οὐτὴ ᾽ οββίαπο 1. 1 - 
ΠΟΘ] οὐ Ζϑιῃθ βου ρβθυιπΐ, οἰ1ΠῈ ἀπέθα 65- 
56 καὶ ὅτε, αυοα νἱ 1 511} 6556 νἱ ἀθγαΐ 7ατα 
ΟἸἸπη 1, Θοποϊανίιβ. Εδάθγα ΠΔΥΤΆΙΙΟ 58ι:- 
ΡΙὰ 1. 1, 18, ἴῃ ΘΧΘΙΏΡΙΟ Ρἰθίαιβ ϑοογαί!- 
οδ Ροβὶία 10, 

Ὁ ἐν ταῖς ἐκπλησίαις] δυρτα Τ᾿ τὰ ΔΒ. 

οὐαί ἐπιστάπης ἐν τῷ δήμῳ γινόμενος. 

ο. οὐκ ἐπείθεσο}] Ψαπίϊπα οὐδὲ ἀδί. 
ἃ σινὰ] 1δοπθτα ϑα]απιϊπίωγα 106 ]]Π]ρὶ, 

ἄς αυο Ρ]αίο ἴῃ Αγροϊορία β5θοῖ, 20. οὔ τον 
ΣΧ ΘΠορμου Ἡ]]ρη. 11. 111, 59. Απάοοὶ- 
ἀε5 ἀθ Μυβίου δ Ρ. 46. 

6 δεῖσθαι π΄. τ. νὰ ῬοΙὰχ ἀφ Ατδορα- 
δ᾽τ9 σροοιμιάξεσθαι δὲ οὐκ ἐξῆν ̓ οὐδὲ οἰκείζεσ- 
θαι. ΑυϊποιΠἸδῃιι8 γἱ. 1. Ατῃρηῖβ δῇδο- 
ἴμ5 ΤΏΟΥΘΓΘ ΘΔ} ῬΘΥ ῬΓΘΒΟΟΠΘΠῚ Ρτο ῖθο- 
ὑδίιγ ΟΥ̓ΔΙΟΥ. 

Ε σῶν εἰωθόσων] Ἰηίο]]ῖσο πράσφεσθαι,, 
ΘΟΥΠΓΏ αἴιξ ΠΟΣῚ 5ο]θηΐ.. 

5 ἄλλου; μὲν] ἙἘΔ4ά, ΡΥ. μὲν οὐϊ ξιηε, 
ἢ διὰ χρόνου] ϑρουπάϊμπι δάνοπογαῖ 

τὰ Αἰμρμῶθ Ηἰρρίαθ, αὐ βθαυθηῖία 
ἀοορμηί. 

ἱ βούλοιο} ϑιοθθοιβ Ρ. 110, μέλλοιτο 
οχοουρϑῖξ ; ; οὗ ἀρἴπορρ5 ὅση ἄν. 

Κ σούτου τύχοι) Θυε γι] ρὸ ἀρίποορς 

δἀάιία Ἰοροραῃίιν φασὶ δέ φινες, καὶ ἵππον 
καὶ βοῦν τῷ βουλομένῳ δικαίους ποιήσασθαι 
πάντα μεστὰ εἶναι; τῶν διδαξόντων' τηριϊῖο 
ἀβυηπαία α ΕΒ Κοηΐο οὲ ΑἸ Κοπδυῖο 56- 
οἸιιβοσγαὶ Ζεοιμο, ᾿ ΥΘΤῸ οὐπὶ ΟΠ ζίο 
ΤΕ] ραν]. Ορίθγαπὶ Ψαιῖς, 1. δικαίως πρίασ-. 
θᾳ, ἴῃ ποὺ δαϑοϊε το ρᾶππο Βαρθὲ βου]ρ- 
τυ 1. 

Ἰ διδάξασθαι, μὴ εἰδένα,Ἶ Ν᾽ ἀἰῖς. 1. ροβί διδ. 
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κ ἣ υζ ΥᾺ δέ ͵ 4“ “ἢ “ ᾿ν, 

Ψας τούτου τύχοι" ἐὰν δὲ τις βούληται ἢ αὐτὸς μαθεῖν τὸ 
, δι νι .» “ 1 διδά 6 Ν ἰδέ τὴ “ ἍἋ 

δίκαιον ἢ υἱὸν ἢ οἰκέτην ᾿ διδάξασθαι. μὴ εἰδέναι Ὁ ὁποι ὧν 
Ω Χ ͵ ,ὕ Ἀν 6 νΝ ε ,ὔ ᾽ ,ὕ “ 
ελθων τύχοι τούτου. Καὶ ὁ μὲν Ἱππίας ἀκούσας ταῦτα; 

"ὥσπερ, ἐπισκώπτων αὐτὸν, Ἔτι γὰρ σὺ, ἐφη; ὦ Σώκρατες, 
ἐκεῖνα, τὼ αὐτὰ λέγεις; ἃ ἐγὼ πάλαι ποτέ σου ἤκουσα : 

Καὶ ὁ Σωκράτης," Ὁ δὲ 75 σούτου δεινότερον, ἢ ἔφη; ὦ Ἱππία, 

οὐ μόνον ἀεὶ τὰ αὐτὰ λέγω, ἀλλὰ καὶ περὶ σῶν αὐτῶν. σὺ 

δ᾽ ὦ ἰσως, διὰ τὸ πολυμαθὴς εἴναι; περὶ σῶν αὐτῶν οὐδέποτε 
τὰ αὐτὰ λέγεις, ᾿Αμέλει, ἔφη; πειρώμαι καινόν σι λέγειν 
ἀεί. Πότερον, ἐφὴ, καὶ περὶ ὧν ἐπίστασαι : ; οἷον περὶ γραμ- 
μάἅτων, ἐᾶν τις ἔρηταί σεν πόσω καὶ ποῖ Σωκράτους ἐστὶν, 
οαοννν δ. 7ὔ ᾽ δὲ - -" 7 “Ἃ Ἂ, 

αλλῶ μὲν πρότερον, ἄλλο δὲ νυν πειρὼ λέγειν ; ἥ πέρι 
“» -“ “ ᾽ : ἕξ ᾽ 

ἀριθμῶν τοῖς ἐρωτῶσιν εἰ τὰ δὶς πέντε Ρ δέκα ἐστὶν, οὐ χὰ 

αὐτὰ γῦν, ἃ καὶ πρότερον, ἀποκρίνῃ Ὁ Περὶ μὲν τούτων, 
ἔφη, Ἢ Σώκρατες, ὥσπερ, σὺ, παὶ ἐγὼ ἀεὶ σὰ αὐτὰ λέγω" 
περὶ μέντοι. τοῦ δικαίου πάνυ οἴμναι νῦν “41 ἔχειν εἰπεῖν, πρὸς ἃ 
οὔτε σὺ οὐτ ἂν " ἄλλος οὐδεὶς δύναιτ᾽ ἀντειπεῖν. Νὴῆ «ἣν 
ἭἬΨΤ 2] Ἷ λέ 3 θὺ - ξ 7 3 ͵ὔ 

ραν, ἐῷη, μέγα λέγεις ἀγαθὸν ευρήκεναι, εἰ παύσονται 
ν ες ἈΝ. Ὧν ΄ ΄ Ὁ ΡΗΜΗΝΝ - - 

βῥὲν οἱ δικασταὶ δίχω ψηφιζόμενοι, παύσονται δὲ οἱ πολῖ- 
᾿"».α Η δᾶ »᾿ 

σαι περὶ τῶν δικαίων ἀντιλέγοντές " τε καὶ ἀντιδικοῦντες καὶ 
΄ ὌΝ 

στασιάζοντες, παύσονται δὲ αἱ πόλεις. διαφερόμεναι 

περὶ τῶν δικαίων καὶ πολεμοῦσαι. καὶ ἐγὼ μὲν οὐκ οἱδ᾽, 

"ὅπως ἄν ἀπολειφθείην σου; πρὸ τοῦ ἀκοῦσαι τῆλι- 

δάάϊε σὸ δίκαιον. ἀρίῃησορθ μὴ εἶναι οϑ8ὲ 1π 
"ΠΡ γ18 Χοπορποηίῖ5 βά 15 οἵ βου!ρι5 οτηηΐ- 
Ρααβ; εἰδέναι, ὁχ ϑίοθϑβθο σϑοθρὶε ϑ'ομι2 οἱ 
Ζξεαπο. 

ΤῊ ὅσοι ἂν] ϑιοδαυς “᾿οίαν, ΤΩΑΥρΟῸ Ξίθρῃ. 
ὁποίαν ἀαι. 
ἢ ὥσπερ ἱπισκώπσων) ἘΠαΙτΟ Ῥαγΐ5, 

ἀποσκώπτων Ὠδθοῖ. (οίθγαμη ἢ. 1. οχ- 
Ῥγοβϑῖὶ ὨΪὸ ΟΒυβοβίοπαιβ Οταῖ. 11Π|. ρΡ. 
40, γγὴμ γοῦθὰα 5ῖς σουγοχὶς  δ]οκθηαἵγ 
ἀὰ ἢ. 1, σάώλιν σὺ ταὐτὰ ταῦτα, Σώκρατες; 
καὶ ὃς γιλάσας ἔφη, καὶ περὶ τῶν αὐτῶν. 
Ἑδάστα ρίδπε σαίΐοῃς ῬΪ]αίο ἰπ Θογρία 
βεσί, 45. αοῖν (ὐ]Π]1ο] τ ἀϊσθηίοθτη ; ὡς ἀεὶ 
ταὐτὰ λέγεις, ὦ Σώκρατες" βϑοογαίοτη 9... 

τοϑροηάἀθηίοτῃ : οὖ μόνον γε, ὦ Καλλίκλεις, 
ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν. ῬΊαϊοηΐδ5 Ἰοσυ ΠῚ 
δηποίαν! ὟΝ εἶβκο, 

Ὁ ἄλλα μὲν πρότερον] ϑίοθεοι5 ἄλλα μὲν 
πρὶν Βαθοί. 

Ρ δέκα ἐστὶν] ϑίοεθιιβ δέκα γίνονται 
ἀαΐ. 

4 ἔχειν εἰπεῖν] Ῥατῖβ5. ἘΠαΪο ἔχειν ΟΥηϊ- 
511, (Οοῃία κανὰ δαάοῃηάιτα οοθηβοὶ 
Ὑ εἰβῖκο. 

Υ ἄλλος οὐδεὶς] ἘΠα. ΡΥ. οὐδεὶς ΟἸΏΪ56- 

τὰπί, οὐ ἴῃ νυ]ραΐο ἀθίποθρβ ἄν εἰπεῖν ϑίο- 
θϑυβ ἄν οἸηϊβὶ. Οὔτ νογβίοηθ Βθββα- 
Υἱοπῖς βυδαοπέρ νἱτο ἀοοίο ἴῃ Οὔβοῖν. 
ΜΙ5ς611, ΒΒ ]ρ. Ψο]. 11. Ρ. 480. ἀντειπεῖν 
5ουρ510 Ζροιπθ. 

5 σε καὶ ἀντιδικοῦντες] ἘΠ4. ΡΙ- καὶ ἀν- 

τιδοκοῦντες ΟΥ̓1550 σε. 

{ ὅτως ἄν] ΦΖυπίίπα ογηΐϑοὶς ἄν, αυοά 
Βιοθδοιιθ ροϑὺ ἀπολειφθείην τοροπῖξ : ἀοἴῃ- 
(6Ρ5 σοιοῦχον ἀγαθὸν ἀαῦ ταλτρὸ Θίορἢ. 

ἴ᾿ ΕΞ 
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9 χοῦτον ἀγαθὸν εὑρηκότος. ᾿Αλλὰ μὰ ΔΙ, ἔφη; οὐκ ἀκούσῃ, 

πρίν γ: ἂν αὐτὸς ἀποφήνη; ὅ τι γομυίζεις σὸ δίκαιον εἶναι. 
᾿ ἀρκεῖ γὰρ, ὅτι τῶν ἄλλων καταγελᾷς: ἐρωτῶν μὲν καὶ 

ἐλέγχων πάντας, αὐτὸς δὲ οὐδενὶ ϑιέλων ὑπέχειν λόγον 
10 οὐδὲ γνώμην ἀποφαίνεσθαι περὶ οὐδενός. ΤΙ δέ ; ὦ “Ἱππία, 

ἔφη: οὐκ ἤσθησαι, ὅτι ἐγὼ, ὦ δοκεῖ μοι δίκαια εἰ εἰναι; ο οὐδὲν 
παύομαι ἃ ἀποδεικνύμενος : ; Καὶ ποῖος δή σοι, ἔφη, οὗτος 
ὁ λόγος ἐστίν; ΕΝ δὲ μὴ λόγῳ; ἔφη, ὠλλ᾽ ἔργῳ ἀποδείκ. 
γυμυαι. ἢ οὐ δοκεῖ σοι ἀξιοτεκρμιαιρτότερον “ τοῦ λόγου στὸ ἐρ- 
γον εἶναι. Πολύ γε νὴ Δί᾽, ἔφη" δίκαια μὲν γὰρ λέγον- 

σες πολλοὶ ἄδικα ποιοῦσι: δίκαια δὲ πράττων οὐδ᾽ ἂν εἷς 
11 ἄδικος εἰη. Ἤ“σθησα: οὖν πώποτε βου ἢ ψευδορναρτυροῦν- 

70ς9 ἢ συκοφαντοῦντος, ἥ ἢ δ φίλους ἢ ἢ πόλιν εἰς στάσιν ἐμξάλ- 

λοντος. 7 ἢ ἄλλο τι ἄδικον πράττοντος ; Οὐκ. ἔγωγε; ἔφη. 
Τὸ δὲ σῶν ἀδίκων ἀπέχεσθαι οὐ δίκαιον ἡγῇ; Δῆλος, εἰν. 
ἔφη, ὦ ἢ Σώκρατες, καὶ νῦν διαφεύγειν ἐ ἐγχειρῶν τὸ ἀποδείκ- 
γυσθαωι γνώμην, δ΄ τι νομίζεις τὸ δίκαιον οὐ γὰρ ἃ πράττου- 

12 σιν οἱ δίκαιοι, ἀλλ᾽ ἃ μὴ πράττουσι; ταῦτα λέγεις. ᾿Αλλ' 

ὠμῆν ἔγωγε; ἔφη ὁ ἡ Σωκράτης, τὸ φὸ μυῆ σέλειν ἀδιεεῖν, ἡ ἱκανὸν δι- 
καιοσύνης ἐπίδειγμοι εἰναι. εἰ δέ σοι μὴ δοκεῖ, δ σκέψαι, ἐὰν 
πόδε σοι μᾶλλον ἀρέσκῃ" φημὶ γὰρ ἐγὼ ἱ σὺ νόμιιμιον δίκαιον 

νν «“«Φοϑλέυ 

Ὁ νι 

εἶναι. Δρα φὸ αὐτὸ λέγεις, ὦ 
δίκαιον εἶναι; ᾿Εγωγε, ἐφη. 

ἃ ἀρκεῖ γὰρ, πὶ μας Ἰοοξίομο σοι 1πί6]- 
Ἰρῖε Εσποϑεῖ, μοι ὟΝ εἰβϑκθ, (Οοπίγα ουτη 
Ηϊπάρηθιγρίο Ἐγηθϑε οὐκ ἀρκεῖ γὰρ 
βουϊρύμππῃ τη] θραί, Μυϊραία θθηθ Παρρξ, 
γιοάο ΟΠΔ 5511 πε} Πρ 85 εἱ ΒΌΡΡΙΘΔΒ : 
ἰμοῦ δὲ οὐ καταγελάσεις; ὥσπερ σῶν ἄλλων. 

Ὁ δὲ οὐδενὶ ,ϑίλων) ϑιοθδθιιβ δ᾽ οὐδενὶ ἐθέ- 
λων λόγον ὑπέχειν ΟΧΟογρϑῖί. 

ς οὐδὲν παύομαι ῬτΙὸ οὐ παύομαι ἀϊοξατη 
ΙΒ! !οοθαὺ Τὐγποϑίῖο, 

ἃ ἀσοδεικνύμενος)ὴ Ὁὲ δηΐρα γνώμην ἀπο- 
φαίνεσθαι οϑὲ ; ἰσίταχ τα ]6 τηᾶῦρο ϑίθρῃ. 
ἐπιδείκνυσθαι, οὐ 5ιαιΐπι ἐσιδείκνυμαι, αὶ 
ϑιοῦεοιι5 ἐπ δείκνυμι ὨαΡοί. γΙάς 8 ϑϑοῖ, 
18. δῃηποίαμαάδ. 

- τοῦ λόγου] ϑιοῦδοιι5 οἰὐπδλμαμνλὸν σοῦ 
λόγου εἶναι ΟἸΊΙ5515 σὸ ἔργον. 

ἔ πράττων οὐδ᾽ ἂν εἷς] Ἐχ. ᾿Βίοθιο 
πραταόνσων ἰηνοχὶϊ Ζοιπθ. οὐδὲ εἷς ἄδι- 

ὦ ὥκρατες, νόμυιμυόν τε καὶ 
Οὐ γὰρ αἰσθάνομναί σου, 

κος ἔσσαι, Τιαπίῖπα, Ψ που. οὲ ΕἸογοπηΐ. (. 
οὐδεὶς ἄδικος ἂν εἴη ΑἸάϊπα οἱ ΒίΘΡὮ, 

δ᾽ φίλους ἢ πόλιν] ϑιοθεθαβ σόλιν ἤ φί- 
λοὺς ΒαΡοί, οἱ τῆοχ ἐμβαλόντος. 

ἢ σκέψαι, ἐὰν} ΒΌΡΓα ΠῚ. 11, 9, οἱ ἴῃ 
Απαραβὶ 11. 11. 67. Βϑαυ 7 εἰ, ΟοπίΓα 
Ῥ]αΐο ἴῃ Μθμομθ βοοῖ. 96. σκέψα, ἐάν σοι 
δοκῶ εἰκότως ἀπιστεῖν. ΟΥΟηΐ5. βθοῖ. 9. 
ὅρω δὲ δὴ τῆς σκέψεως τὴν ἀρχὴν, ἐάν 
σοι ἱκανῶς λέγηται. ΑἸοϊ δα ῖς Ι. 5βϑοῖ. 
98. μηδὲ τοῦτο ἡμῖν ἄῤῥητον ἔσσω, ἐάν» 
πὼς αἴσθη οὗ εἶ ἴ, 6. υὧἱὐ νἱάραπι, δῃ 56ῃ- 
τἶτο Ῥοββίβ δὶ τϑοῖθ σοπηραγανῖς Βυίί- 
τηϑηη ἷπ [παᾶϊτο ἘΠ ομῖ8 Βογο]πρη- 
58 βθουπηάς 1.415 1. νϑύβατα 42]. αἴκο 
πίδηται. ῬΙ]αΐο Θοτρία βθοῖ, 7. σκόπει ͵ 
ἰάν σοι «λούτου φανῇ σι μεῖζον ἀγαθὸν ὃν. 
ϑθ0ῖ. 6. σκόπει δὴ καὶ φόδε ἐών σοι δοκῶ 
εὖ λίγειν. 
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ὁποῖον νόρνιμνον ἤ ποῖον δίκαιον λέγεις: Νόμους δὲ πόλεως, 
ἔφη, γιγνώσκεις; "Ἐγωγε, ἔφη. Καὶ τίνας τούτους νομί- 
ζεις ; “Α οἱ πολῖται» ἐφη; συνθέμενοι» ἅ τε δεῖ ποιεῖν καὶ 

ὧν ἀπέχεσθαι; ἐγράψαντο. Οὐκοῦν, ἔφη, γόμειριος μὲν ἂν 

εἴη ὃ κατὰ ταῦτα πολιτευόμενος; ἄνομος δὲ ὁ ταῦτα παρα- 
δαίνων ; ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφης. Οὐκοῦν καὶ δίκαια μὲν 
ἱ ἂν πράττοι ὁ τούτοις πειθόμενος, ἄδικα δ᾽ ὁ ὁ τούτοις ἀπει- 
θων ; Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκοῦν ὁ μὲν τὼ δίκαια πράττων, 
δίκαιο: ὁ δὲ τὰ ἄδικα, ἄδικος : ἐν ο δθ Ηώς γὰρ οὔ; ὋὉὧ μὲν 

ἄρα γόμμιμωος; δίκαιός ἔστιν; ὃ δὲ ἄνομος, ἄδικος. Καὶ ὁ 
Ἵσ“πίας; γύμιους δ᾽, ἔφη; ὦ Σώκρατες; πῶς ἄν ὦ ἡγήσαιτο 
σπουδαῖον πρᾶγμα εἶναι ἢ τὸ πείθεσθαι αὐτοῖς, " οὕς γε πολ- 
λάκις αὐτοὶ οἱ Φέρμενοι ὠποδοκιμάσαντες μετατίθενται ; 
9 Καὶ γὰρ πόλεμον; ἐφὴ ὁ Σωκράτης. πολλάκις Ῥ ἀράμεναι 

αἱ πόλεις, πάλιν εἰρήνην ποιοῦνται. Καὶ μάλα; ἔφη. Διά- 

Φορον οὖν τι οἴει ποιεῖν» ἐφη, τοὺς τοῖς ὀὐβιρὺρ πειθομένους 
φαυλίζων, ὁ ὁσι Ἱκαταλυθεῖεν ἂν οἱ γόμμοι; ἦ εἰ ̓ τοὺς ἐν τοῖς 
πολέμοις εὐτακτουντᾶς Ψέγοις, ὃ ὅτι γένοιτ᾽ ὧν εἰρήνη ; ἢ καὶ 
φοὺς ἐν τοῖς πολέμοις ταῖς πατρίσι ὁ προθύμως βοηθοῦντας 
μέμφη: Μὰ Δί οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. "Λυκοῦργον δὲ τὸν Δα- 
κεδαιμιόνιον, ἔ ἔφη ἢ Σωκράτης; κατωμεμάθηκας, δ ὅτι “οὐδὲν ἃ ἂν 
διάφορον σῶν ἄλλων πόλεων τὴν Ξ' Σπάρτην ἐποίησεν» Υ εἰ μὴ 

τὸ πείθεσθαι τοῖς νόμοις μάλιστα ἐνειργάσατο αὐτῇ ; τῶν 

Ϊ φὸ νόμιμον] Ψαπίϊπα τὸν νόμον, ΑἸαϊπα 
σὸν νόμιμον; ὙΘΥΌΙΣ ϑίορεθβ οὖ 6Χ 60 
ϑίθρῃ. ἀράϊε, 
Κ οὐ γὰρ αἰσθάνομα. ϑίομεῖ Ἰοοίοποιι 

οὖκ ἅ ἄρα γνογε ὙΥ οἴβκο, οἱ 'ρ56 ΡΙΌΡΟ. 
1 ἂν πράττοι) Μυϊραίυμι πράττει ἃ 

ϑίθρμαηο ἱπάμποίατη ο]θοῖς δὲ δηςααθτα 
πράττοι γοϑεαϊε Ζοπθ: οχ ϑίορθο ρῖς- 
το] θᾶ ἄν Δα ]εοῖ. 

τὴ Πῶς γὰρ οὔ ̓;.-- δίκαιος] Ἡο νόθα 

ἴπ ΕΔ. ῬΓ. οπηῖββα οχ ϑίορθο σοϑατζαϊ 
5 Βιᾶπα5, 

οὕς γε], ϑιορδθιβ οὗ γε Παροί, οἱ ἀοῖπ- 
(65 αὐτοὶ οἱ ϑέμενοι συ τη Βτοάθο, (αϑίδὶ. 
αὐτοὶ ϑέμενοι ϑίορῃ. βϑοιηάα, αὐτοῖς οἱ 9έ- 
μενοι Ἐ!α(, ῬΥ. ἀπάς δίορῃ. Ι. οἵ Τθοποὶ. 
Γεοοτγαμξ αὐσοὺς οἱ ϑέμενοι : αυθ Ἰροῦο Ρ6π6 
Βαρθοῖ, τηοάο εἴγε πολλάκις αὐτὸς οἱ θέμενοι 
50ΓΙ ρ56υῖβ, 

ο Καὶ γὰρ] ὙΝ οἴβῖκβ βου θθηάμππη οϑηβοί 
Οὐ γὰρ καὶ οὐτὰ ἸητοΥτορα Ιοηο, ουϊ ΤΟ5Ροη- 
ἀθαΐ βεαυθηβ καὶ μάλα. Ἐροίο, 
Ρ ἀράμεναι) Φαῃεπα εὐ Βτοάαῖ ἸΠ|Ρ6Υ 

αἱρούμεναι ; ἀδποορ5 ᾿ππέϊπα οἴε, Οτηϊϑ : 
Ὁπάθ (ὑδϑίδ!ϊο σιοιεῖς ΠΟΥΥΟΧΙΪ. 

4 καταλυθεῖεν ἄν] Νυ]ραίιπι καφαλύοιεν 
εχ ϑίο)εο, Νὶ' οϑβίδῃο 1. Ν᾽ (ϊς, 1. ΕἸοσοπέ. Ἐὰ 
οοττοχὶ Εη6511, κασαλύοιντο Θ5 ἴῃ ΤΑΔΥΡΙΠΘ 

ϑιθρμδηϊδῃξο, ΘΘΘΌΘ6Πη5 ἄν ΨπηΕ πᾶ ογμ βς, 
Τ' σοὺς ἐν τοῖς πολέμοις) Ψυϊ]ραίυτη σοὺς 

σολεμίους ὁχ ϑίοθεοο, νϑύβίομθ Βϑεβασ οῃΐϑ, 
1ρτὸ Βτοάδὶ, Ν᾽ αἰϊοδηὶ 1. οἱ ΕἸοσγοπεῖηὶ Εἰ. 
ΟΟΥΤΟΧΙς Ζραηθ, εἰ σοὺς ἐν πολέμοις, πολε- 
μΐους Βαθοὲ Μορϑίδπιιβ 1. 

5 προθύμως] ΜΝαῖϊο 1, οὐ Ε]οτοηί. ΕἸ, 
οτηϊππηΐ, 

ι Λυκοῦργον δὲ] ὙΝ οἰβκ βουῖθὶ νο]υ δὴ, 
ΠΟῚ 5815 Ιἀοηρα 6 οαιι58, 

: 
: 
ἶ 



16 ὠνυπόστατός ἐστιν. 

17 καλῶς οἰκηθείη. 
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δὲ ἀ ἀρχόντων ἐν ταῖς πόλεσιν οὐκ οἶσθα, 

πολίταις αἰτιώτατοι ὦσι τοῦ 

ἃ “ γ4 νι “᾿ 

ὅτι, οἵτινες ἂν τοῖς 
τοῖς νόμοις πείθεσθαι; οὗτοι 

ἄριστοί εἰσι: ἢ καὶ πόλις, ἐν ῇ μάλιστα οἱ πολίται τοῖς γό- 

μίοις πείθονται, ἐ εν εἰρήνῃ ΖῈ ἄριστα διάγει καὶ ἐν πολέμῳ 
᾿Αλλὰ μὴν καὶ ὁμόνοιά γε μέγιστόν 

φε ὠγαθὸν δοκεῖ ταῖς πόλεσιν εἰνῶωί» καὶ πλειστάκις ἐν 

αὐταὶς αἵ τε γερουσίαι καὶ οἱ ἄριστοι. ενδρες ἐπροθαλ εὐρπίωι 

σοῖς πολίταις ὁμνονοεῖν, καὶ πανταχοῦ ἐν τῇ Ἑλλάδ, “ γόμιος 
“ ν 7, ᾽ ΄ ΄ Ν 
ΕΝ ΒΕ πολίτας ομννυνᾶι!ι ομονοήσειν,) και πανταχοῦ 

ὀμνύουσι τὸν ὅρκον τοῦτον. 

οὐχ, ὅπως τοὺς αὐτοὺς χοροὺς 

“- ΒΘ. Ά, ΄“« ΄ 

οἰμιῶι δ᾽ ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι, 
ἐ ε "- 2.» 

ἃ ρίνωσιν οἱ πολίταις. οὐὸ 
» 23 Δ Χ ᾽ ; ἢ 

ὅπως τοὺς αὐτοὺς αὐλητὰς ἐπαινῶσιν. οὐὸ οσὼς τοὺς αὕὑυτους 

ποιητὰς αἱρώνται» οὐδ᾽: ἵνω 
“ ΕῚ "“ 4 ᾿ 

“τοῖς αὐτοῖς ἥδωνται; ἀλλ᾿ ἃ 

τοῖς νόμοις, πείθωνται. τούτοις γὰρ τῶν πολιτῶν ὀμμενδοθλρ; 
͵ 

αἱ πόλεις ἰσχυρόταταί, σε καὶ εὐδαιμονέστατοι γίγνονται" 

ἄνευ δὲ ὁ ὀρνονοίως οὔτ᾽ ἂν πόλις εὖ πολιτευν εἰη, οὔτ᾽ οἶκος 

᾿Ἰδίῳ δὲ πῶς μὲν ἄν τις ἧττον ὑπὸ πόλεως 
-“ο “ 4 “ "» “᾿ ᾽ ΝΕ 7 

ζημιοῖτο; πως δ᾽ ἂν μώλλον τέῴνωτο, ἢ εἰ τοῖς νοῤθοις πείθοιτο; 
“ ,᾽ ἃ “' 3 “ Ἂ» ς “ Ἃ “ - «ἢ “- 

σως δ᾽ ἂν ἥττον ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἥττωτο; ἤ πὼς ἂν μᾶλλον 

γικῴη 5 Τνι δ᾽ ἂν σις μᾶλλον πιστεύσειε 

χρήματα ἢ υἱοὺς χὰ νυγατέρας ; 

ἀξιοπιστότερον ἡγήσαιτο σοῦ “γορυίμιου ; 
μῶλλον τῶν δικαίων τύχοιεν ἢ 

ιι οὐδὲν ἄν διάφορον] ΝΠ] ἴπ το ργωξίϑη- 
16} Το] 4ιιῖς οἰν ται θιι5, αὐ γθοῖθ 1τουρΥο- 
ταίτν ἊΝ εἰσκρ, 

Χ Σπάρτην] Οοιηραγα ποϑέσὶ ΠΡ 6] τὰ ἀθ 
ἈΘρυθΙοα [μαορά. ο. 8. 

Υ εἰ μὴ τὸ]. Εαἀ. ργν εἰ μὴ «τῷ. ἄἀεϊπαᾶθ 
βάρη οὐτ ϑίορεθο μαῦθηΐ μάλιστα οὡὃς 
ἐνειργάσατο αὐτῆ. ϑεᾶ οὕς ϑίοδει  ϑηθ- 
ἴω ΠΟῃ Βαθεί. 

ἃ ὅτι οἵτινες] απεῖπα ὅς, ΟΠ δἰ. 
Ὀ καὶ πόλις] νεῖθκ καὶ γὰρ σόλις 

6] ροΐίϊιβ καὶ ὅτ, πόλις 5ουθοπάπηι 
Ραΐαι. 

Ο νόμος κεῖτα!) Ατεοὶ τηθυαΐηϊε Τυγοιγ- 
ξδὺ5 δάν, 1,βθοογαΐθτα Ρ. 189. ᾿ 

ἀ κρίνωσιν) Ἐπὶ ῥγὸ ἐγκρίνωσιν, ΔρΡΡΙῸ- 
Ὀθηΐ, νἱοΐουίατα δα)ιάϊσθης. 

6 φοῖς αὐτοῖς) οῖβκο ϑαύμασι γο} 9... 

: παρακαταθέσθαι ἢ 
λ 

σίνα δ᾽ ἂν ἡ πόλις ὅλη 

" παρὰ τίνος δ᾽ ἂν 

γονεῖς ἢ οἰκεῖοι ἢ οἰκέται ἢ 

μασι ν6] ἀκούσμασι δἀάϊ νο]υϊέ, οὐ} 115 5αρσὰ- 
οἰϊαΐοτη ϑαυϊάθμη δα ΠΟΥ. 

ἔ παρακαταθέσθαι) ϑιοθεθιι5 οπηΐϑίς. (ΟΕ, 
ϑγταροϑὶϊ νὴ], 566. Ὁ] οϑὲ ἰάθπ τηοάὰ5 αἰ- 
Πρ αὶ. 

5 ἢ ϑυγατίρας :] Ἐκ βεαᾳιθπεῖριιβ ἱπέε]- 
Ἰῖσο ἢ ἤ τῷ νοῤοίμκ ῳ- 

ἢ «΄«αρὰ τίνος] 114 οσυτὰ Βεβϑδυίοηθ ϑίο- 

ὈερῸ ; ; δῃῖθ “Ζευπηίωτα παρὰ τίνων οΥαῖ. 
ἱ σίνι δ᾽ ἂν τα εἰσήνη.) Ηφς ϑιοθδοι 

οτηϊϑὶς, Ροβὲ εἰρήνης ΕΧΘ51] ραϊαθαὶ ποιή- 
σαντε ἃιιῖ δἰ 1 }0 γΟΥθΌ Τα ἄθοβθβθ. ϑεά εἰς 
νῈ] χατὰ δηΐθ ἀνοχὰς ἡ σαονδὰς ἢ μεν 
ἸῃΈ6]]}Πρσο τηοποὲ Ζθιιθ. 

κ ἢ τῷ τοιούτῳ :] Φυπεῖπα οἱ ϑίοθεδιιβ 

ἢδθο Ροπιιηὶ δῃΐθ ἤ σῷ ἧσσον ἐχθοός. 
ὶ Ἰρευγάκαν. ἰσαίυτα ἐσιδεικνυμαι 

Πλ]]οὸ τηοάο ἰοϊογαῦὶ Ροϊθϑέ, οὲ ΤΩΪΤΟΥ ἔδτα 
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φίλοι ἤ πολῖται ἢ ξένοι ; ; ἧσίνι δ᾽ ἂν μᾶλλον πολέμιοι πισ-- 
τεύσειαν ἢ ἀνοχὰς ἤ σπονδὰς ἢ η συνθήκας περὶ εἰρήνης ; τίνι 
δ᾽ ἂν μᾶλλον " ἢ σῷ γομυίμῳ σύμμαχοι ἐθέλοιεν γίγνεσθαι: 3 

τῷ δ᾽ ἂν μᾶλλον οἱ σύμμαχοι πιστεύσειαν. ἤ ἡγεμονίαν ἢ 
φρουραρχίαν ἢ πόλεις ; τίνω δ᾽ ἀν φις εὐεργετήσας ὑπολά- 
βοι χᾶριν κομιεῖσθαι μᾶλλον ἥ τὸν νόμιμον ; ἥ τνὰὼ μᾶλ- 
λον ὧν τις εὐεργετήσειεν, ἢ παρ᾽ οὗ χάριν ἀπολήψεσθαι 

νομίξει ; τῷ δ᾽ ἄν τις βούλοιτο μᾶλλον φίλος εἰναι ἢ σῷ 

ἧττον ἐχθρὸς, ἢ ἢ τῷ τοιούτῳ : τῷ δ᾽ ἄν τὶς ἧττον πολεμήσειεν, 
ἢ ᾧ ἂν μάλιστα μὲν φίλος εἶναι βούλοιτο, ἥκιστα δὲ 

ἐχθρὸς, καὶ ᾧ πλεῖστοι μὲν φίλοι καὶ σύμμαχοι βούλοιντο 

εἰν!» ἐλάχιστοι δ ἐχθροὶ καὶ πολέμιοι : : 
Ἱππία, σὸ αὐτὸ ᾿ ἀποδείκνυμι γόρυεμιόν τε καὶ δίκαιον εἶ, εἰγωι" 
σὺ δ᾽ εἰ τἀναντία γιγνώσκεις» δίδασκε. Καὶ ὁ ᾿Ἱππίας. 
᾿Αλλὰ, μὰ σὸν Δία, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐ βίοι δοκῶ τἀνα»- 
τία γιγνώσκειν οἷς εἰξηκας περὶ τοῦ δικαίου. ᾿Αγράφους δέ 
τινας “οἶσθα, ἔφη; ὦ Ἵππία, νόμους; "Τοὺς " ἐν πάσῃ, 

ἔφη» χώρᾳ κατὰ ταὐτὰ νομιζομένους. ἜἜχοις ἂν οὖν εἰπεῖν, 
ξφη; ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὺς ἔθεντο; : 

γε οὔτε συνελθεῖν ἁ ἅπαντες ὧν δυνηθεῖεν, οὔτε ὁμόφωνοί εἰσι. 
Τίνας οὖν; ἐφη. γορυίξεις τεθεικέναι τοὺς γόμους φούτους ; 
Ἔγῶ μὲν, ἐφη, σεοὺς οἶμαι, τοὺς νόμους τούτους τοῖς ἀνθρώ- 
ποις " δεῖναι. καὶ γὰρ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις πρῶτον νομυί- 

ἀϊα ἃ νἱτγῖβ. ἀοοξῖβ ογηϊββιιτα [α1586. ϑαρῖα ἅππι ρυΐο ἐσιδι αυᾶτηνὶ8 ἀσοφαίνεσθαι 

Ἃ ᾿ω 34) ΕΒ “ 

Καὶ σῶς αν; ἐφη, οἱ 

5θοξ. 10. ΠΟΤῚ ναιΐδηξς ἱπίου ἀποδείκνυμι, 
ἐπιδείκνυμαι Εἴ ἐσιδείκνυμοι ; δἷ τιΌϊ οΘϑέ εἰ δὲ 
μὴ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ ἀποδείκνυμαι : Ροϊεγαῖ, 
5ἱ βοίυτη ἀλλ᾽ ἔργῳ ἀποδ, Ῥοϑιιϊδβθί, δἴϊδτα 
ψεΥ θυ μα ἐπιδείκνυμαι ΔΠΙΡοΓ : υἱἱ δβοοί. 
12. εβῇ σὸ μὴ ἐθέλειν ἀδικεῖν, ἱκανὸν δικαιο- 
σύνης ἐπίδειγμα. υὐνὶ ἀπόδειγμμα Ἰοσατα ποῖ 
Ὠδροῦθα. Μοῦσα οηΐϊπὶ ἀποδείκνυσθαι 
7υποίμτα σνόσᾶρυ]ο γνώμην, υἱ} ἀποφαΐίνεσ- 
θα:, ἀϊοϊτυγ υἱἱ 1,δ  πυστα βοηίθηί! τη ἀϊσοΥο, 
ἀθοΐαγαγο : ἐσιδείκνυσθαι νοτο 46 [δΔοῖῖ5 αἸοὶ- 
(τ, ὈΠῚ νἱγίιτ5. ν6] τησιγη δ αιιοά βρϑοϊ- 
τριι γ6] ἀοοιυτηθπίμυτη οαϊτγ. Νοραϊ ἰ4- 
Τῆθἢ ἴῃ ΑἸδθαϑὶ Ψ 1]. νἱῖ. 46. 6βί: πάντας 
ἀνθρώπους εὔνοιαν δεῖν ἀσοδείκνυσθαι σούτῳ, 

παρ᾽ οὗ ἄν σις δῶρα λαμβάνῃ, υὐὶ 5ογ]θθη- 

οἴΐδπὶ ῥτὸ ἐσιδείκνυσθα, αἰἸοίτιπη ΥΘρουΐδτα 
Ονεορ. ΝἼΙΠΙ. νυἱῖ, 15. Τῖος γϑῖο ἰπ 1ο- 
60 001 46 ἀοσοπάο 6ϑΐ βϑύζηο, πες ἐσιδείκ- 
νυμαι; φυοά ϑίοθεειιβ Βαβροῖ, πλ]ίο νεῦο παΐ-- 
Π1|9 ἐπ δείκνυμι Ἰοσαϊα Παροῖ. Ῥοβῖ σάναν- 
τία ϑίορθθιβ ἃ ρυοποιῆθῃ δαάϊίχγη Βαροΐ, 
Εἴ ΡΙῸ περὶ Ρα6᾽5 ἐπὶ Ροβιυιϊή, 

ΤᾺ οἶσθα, ἔφη,] Φυμπίίπα ἔφη οτηϊϑῖι. 
Ὡ ϑεῖναι)] Εγποριῖ, ααϊ σεθεικένα, ἀΘΌοΥΘ 

6556 βία, ΧοΟΠορΠομίθῃι ᾿ρϑυχη ταϊπίηλθ 
ΒΟΙΙρβίβθθ δὸς ορηβοῖ βϑα Ἰργαυίατα δυΐ 
Βτατηταδίϊοιιτη : σοὺς νόμους σούτους τοῖς ἂν- 
θρώποις θεῖναι. ΙΒ ΥΘηταπλ ἀϊούϊοη 8. τί- 
θεσθα, οἴ τιθέναι νόμους Ὠαού οἰίατα ἸΟΟι5 
ῬΙ]αίομΐβ. ΝΟ]. υἱ}}, Ρ, 587. ἃ Υ εἰβικῖο σοπη- 
Ραγϑίι8. 

ΒΡ 

Ἔγω μὲν οὖν, ὦ 18 
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20 ζεται τοὺς ϑεοὺς ᾿σέξει. Οὐκοῦν καὶ 

πανταχοῦ νομίζεται: : Καὶ τοῦτο, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ 

μιῆτε γονέας παισὶ μίγνυσθαι μήτε παῖδας γονεῦσιν : Οὐκ 
ἐτί μοι δοκεῖ, ἔφη; ὠ Σώκρατες, οὗτος “εοῦ νόμος εἶναι. 

Τί δή; ἔφη. Ὅτι αἰσθάνομαι τινας. ἔφη; παραβαίνοντας 
2) αὐτόν. Ἥ Καὶ γὰρ ἄλλα πολλὰ, ἐφη; παρανομοῦσιν' ἀλλ᾽ 

οὖν δίκην γε τοι διδόασιν οἱ παραβαίνοντες σοὺς ὑπὸ τῶν 

ϑεῶν κειρυένους γόμους, ἣν οὐδενὶ τρόπῳ δυνατὸν ἀνθρώπῳ δια- 

φυγεῖν, ὥσπερ σοὺς ὑπ᾽ ἀνθρώπων κειμένους νόμους ἔνιοι παρα- 

ξαΐνοντες διαφεύγουσι σὸ δίκην διδόναι, οἱ μὲν λανθάνοντες, 

22 οἱ δὲ βιαζόμενοι. Καὶ ποίαν, ἔφη, δίκην, ὦ Σώκρατες, οὐ 
δύνανται διαφεύγειν γονεῖς τε παισὶ καὶ παῖδες γονεῦσι 
βμεγνύμενοι ; Τὴν μεγίστην νὴ ΔΙ᾽ ̓  ἔφη. τί γὰρ ὧν μεῖζον 

πάθοιεν ν ἄνθρωποι τεκνοποιούμενοι σοῦ κακώς τεκνοποιεῖσθαι ; 

48 Ἰ]ὼς οὖν, ἐφη; κακῶς οὗτοι φσεκνοποιουντοαι» ὃ οὗὑς γε οὐδὲν 

κωλύει ἀγαθοὺς αὐτοὺς ὄντας ἐξ ἀγαθῶν παιδοποιεῖσθαι ; 

Ὅτι νὴ Δὦ᾽, ἔφη, οὐ μόνον ἀγαθοὺς δεῖ τοὺς εξ ἀλλήλων 

παιδοποιουμένους εἶναι; ἀλλὰ καὶ ἱ ἀκμάζοντας φοῖς σώμασιν. 

ἥ δοκεῖ σοι ὅμοια τὰ σπέρματα, εἰναι τὰ τῶν ἀκμαζόντων 

ἔ τοῖς σῶν μῆπω ἀκμαζόντων ἢ [ τῶν παρηκμιαικότων , ᾿Αλλὰ, 

μὰ Δι ν ἔφη; οὐκ εἰκὸς ὅμοιαι εἶναι. Πότερα οὖν, ἔφη, βε.- 

τίω; ὅ Δῆλον ὅτι, ἔφης τὰ τῶν ἀκμαζόντων. 

ἀκρια ζόντων ἄρα οὐ σπουδαῖα; 

΄ “ 

γονέας τιμᾶν 

Τὰ τῶν μὴ 

Οὐκ εἰκὸς, μὰ Δί᾽, ἔφη. 

ἃ σέξειν] ϑιοθεθιιβ άϊτιιβ εὐσεξεῖν 56α 
ΜΗ. οὐ τηᾶῖρο δά νυ]ραΐατη Παροί. 
γι αἰοκοπαῖτ εὐσεβεῖν γρίογος αἰχίβϑθ ἌΘρΡΆΠ5, 

εὖ σέξειν ΞοτΙ ΒΟ Πάατ 6556 Θοηδιϊέ, 5] διοθωῖ 
Ἰδοῦομθτα ργοῦθ5; Ὀγείοσθα τὸ ροβὲ νομί- 
ζεται ἴμϑουϊς, Αὐθσα] τα ἑαῦηθῃ 5ἷς ῥΡοβῖ 
νομίζεται ΟΥΪΕΕΙ σοτηραγαΐο ἰοοο ΒΌρτα 11. 
111. 15. οἵ ϑϑυτωροϑῖὶ 1. 15. δαχηοῃθῖ 
Ζθϑιπθ : νϑυυ τη πρῶσον νομίζεται ἢ. ]. εδ5ὲ: 
ργΐηνα ογηγεΐιιγι ἴδα Ἰιαδοίλιγ' : τοϊηἶπηθ νοτῸ, 
Ὁ1Ὶ οὐτη ὙΥ εἰβκῖο Ζθϑιαμθ οοπβιυιῖέ, ργ γυλίηνι 
φιιῖάογαυ, ἠιογίδιι5 δὲ ἰορῖριι5 γεσορίιην 651. 
ϑθαὰϊ οηΐμὶ ἀθρθοῦαὶ ἔσεισα. (Οὐπὶ νοΤῸ 
νομίξεται πρῶφον βῖς ἀϊοϊτασ, αἱ ἢ. 1]... 6556 

ΤΟ ΠΪ, ἔστ ΔΓ ΟῸ] 5 ἀ06556 ἤοπ Ροίοϑβί. 
Ὁ γονίας ϑϑιοθεθιιβ γονεῖς ἀοάϊ., Μοβ 

δαΐοτη Πῖς 8 Ῥευβὶβ ούδαΐ σϑοθρίυβ: δρυᾶ 
ΤΕ ρυρίϊοβ νθγὸ ἔγαίυ ΒΟΓΟΥ πιιθοτθ βοϊθθαΐ, 

Τοΐποορβ ὅσι, ἔφη, αἰσϑ. 
ϑιοθεοιι5 Παροί. 

ς Καὶ γὰρ] ΤρΚΟΠ]ῖρο, μὶϊ πιΐγιιπι : ΔΙῚ 
-Ν ἀοἴποερβ ἀλλὰ δίκην γέ «οῖ ϑιοῦθδοιιβ 
Ομηΐθθο οὖν. Ιἢ Αρθβῖϊδο 11. 29. εβι: 
ἀλλ᾽ οὖν φιλεταιρείᾳ γε πραχβέντα φανερά 
ἐσσι. ΙΓΆΠ]ΠοΥ Ογυηοροῖ, 11. 2. οὲ Ρ]ϑΐο 
Οουρὶς 5θοῖ. 61. 

ἃ διδόναι] ΘΟ οι 5 δοῦναι Ροδιι, 
6 οὕς γε] ΕΔ4. Ρυῖγηαγτη οὕς σε οοΥ- 

Υοχὶῦ (αβία]ο. ὅτε ἀθάϊε ϑιοθδοιιβ δὲ τπῆοχ 
φεκνοσποιεῖσθαι. ΤΟοιπὶ ΘΠ ΘΠῚ ΠΊΟΥΆΪ 5 
ῬὨΠΟΒΟΡΗΐε Ῥαῦϊο οορίοβῖυβ οἱ αδἰϊαιοὶ 
4115. σαι! ἰοηΐθεθ δα ἴεἰ5 ἰγαοίας Ῥ]αίο ἐ6 
1ιορίθυιβ νἱϊ], Ρ. 417. Νδῃι δυρυτηθηξιτη 
ἃ ΧΝΟΠορδοηίρ ροβιϊαση βοϊΪυτη ποῃ βιυ- 
ΠΟΙ οὐτὰ Οτοῖο ἀθ 7υτὸ Β. οἱ Ρ. 9, δ, 
12, 4. δῃηποίανυϊ Ὑ εἶβκθ, χα ρδγθπίμτη 

φινας παραξ. «- 
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Οὐκοῦν οὕτω ἥ οὐ δεῖ παιδοποιεῖσθαι ; Οὐ γοὼρ οὖν, ἔφη. 
Οὐκοῦν οἵ γε " οὕτω παιδοποιούμενοι; ὦ ὡς οὐ δεῖ, παιδοποιοῦν- 

ται; ᾿Ἑμοιγε δοκεῖ, ἔφη. νες οὖν ἄλλοι, ἔφη, ἷ κακῶς 

ὧν “οἰ δοαμδοτο, εἴγε μὴ οὗτοι : ᾿Ομμογνωμιονώ σοί, ἔφη, 
καὶ τοῦτο. “Τί δέ; τοὺς εὖ ποιοῦντας ἀντευεργετεῖν οὐ 
πανταχοῦ γόμειμυόν ἐστί Νόμιμον, ἔφη. Παραβαίνεται 
δὲ καὶ τοῦτο. οὐκοῦν καὶ οἱ τοῦτο παραβαίνοντες δίκην δι- 
δύασι; φίλων μὲν ἀγωθῶν ἔρημοι γιγνόμενοι, τοὺς δὲ 
μισοῦντας ἑαυτοὺς ἀναγκαζόμενοι διώκειν. ἢ οὐχ, οἱ μὲν εὖ 

ποιοῦντες φοὺς χρωμένους ἑαυτοῖς, ἀγαθοὶ φίλοι εἰσὶν, οἱ δὲ 
μὴ ἀντευεργετοῦντες τοὺς φοιούτους. διὰ μὲν τὴν ἀχαρισ- 
φίαν μισοῦνται ὑπ αὐτῶν, διὰ δὲ τὸ μάλιστα λυσιτελεῖν 

τοῖς τοιούτοις χρῆσθαι, τούτους μάλιστα διώκουσι ; : Νὴ 
τὸν Δία, ὦ ὼ “Σώκρατες, ἔφη, ᾿ϑείοις ταῦτα πάντα ἔοικε" τὸ 
γὰρ τοὺς νόμους αὐτοὺς τοῖς παραδαίνουσι τὰς τιμωρίας 
ἔχειν; βελτίονος ἢ ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον νομοθέτου δοκεῖ μοι εἶναι. 
Πότερον οὖν, ὦ Ἵππία, τοὺς “εοὺς ἥ ἥγῆ τὰ δίκαια νομοθετεῖν, 

ἢ ἄλλα τῶν δικαίων ; Οὐκ ἄλλα, μὰ Δί; ἔφη. σχδλῇ 

γὰρ ἄν ὥλλος γέ τις, τὰ δίκαια γομιοθετήσειεν εἰ μῆ θεός. 
Καὶ τοῖς “ΝΜ εοῖς ἃ ἄρα, ὦ “Ἱππία, τὸ αὐτὸ δίκαιόν τε καὶ νό- 

24 

25 

μον εἰνῶι ἀρέσκει. 
Ἁ ’ ἤ εὶ 

Γοιαῦτα λέγων τε και πράττων δικαιοτέρους ἐποίει τοὺς 

πλησιάζοντας. 

ἄδοβ ἀδοεὶ, αὐῖδ σοη- οἱ Προγογυση οἵοῖα τηπίια Ρ]115 αἷέ νϑ]θσ 
δὰ τϑργοθδηάα σοηπαῦϊὰ 4118 αᾶτα ἀπηο- 
ΥΌΠα ᾿περα 8 1{δίθιη. 

ἔ σοῖ; σῶν μ. ἀκμ. Ηφς ἀδδυπῖ ἰπ Εαα, 
ΡΓ. οἵ βίορθεο. 

8 Δῆλον ὅσι, ἔφη,] Φαππα οἱ ϑιοθδθιιβ 
ἔφη οτηϊτειηΐ, 

ἢ οὕτω σπαϊδοποιούμενοι)] ἘΠ 5010 0οϑ- 
βίδπο 1. εὐ ϑίορθθο οὕτω Βρρ ον ΕΥΠ6Β ; 
οτηϊτίαηξ οὐτη οαϊε5 101] Ψαιίσαηὶ οἱ 
ΕἸοτθηῖηί. 

ἱ κακῶς ἄν] ἙἘΔά. ργ. ὧν οταϊε πη. 
Ἢ" κ τί δέ 31 ϑιοθειβ Νεηθίιβ οέ Μ8. τί 
αις 

1 ϑείοι.1 Τί οὐτα Βτοάξοο οὐ ϑίβρῃδῃο 
οχ Ψοβϑίδῃο 1. βουῖρϑῖ, βυδάοηΐα ΕΠ ΘΘΙΟ : 
ϑείοις ϑεσμοῖς σοτήδοογαι Ποἶδκα; νυΐρσα- 
τσ σατὰ ΗΠ πἀοηθυγρίο ἰοποῖ Ζοιπο εἱ 

ϑομῦι2, ᾿πίογρσοίαδιϊ : 
υθηϊέ, ν6] ἀἴρτια βιη. 
πάντα ταῦτα Βαροΐ: 
αὐτοῖς. 

τῇ ϑεοῖς ἄρω ---οδίκαιόν σε καὶ νόμιμον] 
ΝΟ πβαιθαιδαμ8 ψουιτα δϑύ 46 νοι πίδίθ 
οὕ δβϑβοῆϑαὰ ἀθοῦατη ΡῥΓΟΠιποϊδίιτη. «{{π5 
ΘηΪἷπῈ παίγδ]6 οἱ 75{1{14 παῦιγα}15 Ἰϑρῖθιιβ 
ἀϊνίπῖ5 σοπεϊπούαγ : σΟπίχα 7115 οἶν1]6 Ἰορὶ- 
Ὀκ5 Πυτηδηΐβ οὖ σοπβθηβι ΠΟΙΆ ΠΙΙπΔ (ΟΠ- 
{ἰπρίαγ, ἢθο υ]]ατὰ νοϊαπίας5 ἀϊνίπε σχαίϊο- 
πρὶ Πμαροί, Ῥγϑίθγθα νοσαθυ]υτα νόροιμεον 
οϑύ διηθίσυμτῃ, οἱ δα ζἈ]]δοίδταη δυρυταθπ- 
(Δα ρϑυαιατα αρίστη, δῦ επὶπὶ ΠΟῚ 
50! υτὰ, 4υοα Ιορίθιι5 βα ποῖ}, νόμιμον, 5οἀ 
οἰΐατα 16 ἀἰοἰ(υ βϑρ βϑίπαθ φαοα σπου θι185 
ΡΌΒ]οΘ οὐ ῥυίνας πη τϑοθρίυστη ορβούνδίαν 
ΔΌΒαΘΘ α}}0 Ραπδα {{ππουρ. 

Τεΐποθρβ δίοδος 
Ροβύθα ΨΘΙῸ νόμους 



1.65. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚ ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΌΜ 

ΟΑΡ.-Ψ, 

ΙΝΤΕΜΡΕΒΑΝΤΙΖ ΜΑΙ͂Α ΟΥΤΕΝΌΟΝΤΟΚ. 

Ὥς δὲ καὶ πρακτικωτέρους ἐποίει τοὺς συνόντας ἑαυτῷ; 

νῦν αὖ τοῦτο λέξω. γομυίζων γὼρ ἐγκράτειαν " ὑπάρχειν 
ἀγαθὸν εἰνοιι τῷ μέλλοντι ζ-. τι πράξειν, πρώτον μὲν 

αὐτὸς φανερὸς ἣν τοῖς συνοῦσιν ἢ ἡσκηκὼς αὐτὴν μάλιστα 

πάντων εἰνθρώπων" Ὁ ἔπειτα διωλεγόμενος “ προετρέπετο πάντων 
2 μάλιστα τοὺς συνόντας πρὸς ἐγκράτειαν. ἃ Ἀεὶ μὲν οὖν 

τῶν πρὸς ὠρετὴν χρησίμων αὐτός τε διετέλει μεμνημένος καὶ 
τοὺς συνόντας πάντας ὑπορυιμινήσκων, οἷδα δὲ ποτε αὐτὸν 
καὶ πρὸς Εὐθύδημον περὶ ἐγκρατείας τοιάδε διαλεχθέντα" 

Εϊπέ ῥμο ἔφη» ὦ Εὐθύδημε, ἄρα καλὸν καὶ μεγαλεῖον 

νορυίζεις εἶναι καὶ ἀνδρὶ καὶ πόλει κτῆμα ἐλευθερίαν ἢ 

95 Ὡς “ οἷον τέ γε μάλιστα, ἔφη. Ὅστις οὖν ἄρχεται 

ὑπὸ τῶν ᾿ διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν, καὶ διὰ ταύτας μὴ 

δύναται πράᾶττειν σὰ βελτιστα, νομίζεις τοῦτον ἐλεύθερον 
εἶναι ; Ἥκιστα; ἐφη. Ἴσως γὰρ ἐλεύθερον φαίνεταί σοι τὸ 
πράττειν τὰ βέλτιστα: εἶτω τὸ ἔχειν τοὺς κωλύσοντας ὃ τὰ 

4 τοιαῦτω ποιεῖν, ἀνελεύθερον νομίζεις; ἢ Παντάπασί γε, 

με 

᾽ 7 ᾽ -“" δῖ - Ε Ψ 

ἐεῷη. [ΙΠαντάπασιν ρῶὼ σοι δοκοῦσιν οἱ ἄκρατεις ἀνελευ- 
ΩΣ Ι 

θεροι εἰνῶΐ ; Νὴ τὸν ΔΙ᾽, ἔφη, εἰκότως. 

ἃ ὑπάρχειν ἀγαθὸν εἶνα.] ῬΥϊὰ5 νουθιιτη 
8. ϑιορμαπίαπδ ἱπάθ ΕἸ ἀϊτοπθ ΘΧῸ 85 τθ5- 
αὐ Ζοαπθ. δὲ γϑῦο ϑιεδε8586 Κμτηιάα- 
ηιογῖὶ φιαδὶ ἴοοο ατἰὸ ργαοθάθνγθ. Οοτη- 
Ραΐα Ρ]αίοηϊβ ΑἸεϊδίδάοπα Ι. 858. Ὁ] βθοί. 
1. οἵ 56. σὰ ὑπάρχοντα 5Πΐ, 4186 Πδίαγα 
ν6] παΐα]θϑ ποιηΐϊηὶ {ὐθασης ΡῬγορτῖα υοὶ 
ΡΓθοῖρυδ. οιη ἰρϑάτα ποβίθυ βΌρτα 1. 
ν. ἴἴὰ ταάϊ: καλόν σε κἀγαθὸν καῆμα 
ἀνδρί. 

Ὁ ἠσκηκὼς} Ἐπὲ 4] Θχοϑγοιϊδ δὲ Ὄχϑὺ- 
ΠΟΘ 5βοΪθί, ϑϑαιθηθ ναρο αὑτὸν, νοὶ οἱ 6δὲ 
ἴῃ ΕΔ, Ρζυ. αὐτὸν Εἰγηοϑιΐ ἴῃ αὐφσὴν, 50 ΠἸσοὶ 

ἐγκράτειαν, τηιχζδίιιτη νο]αῖε, οοπίγα πἰϊθηΐθ 
Ζουπῖο. ΜΙιηὶ αὐτὴν Ὀγονὶὰ5. δὲ οἰδυῖτβ 
νἱάρίυν ; δὰ αὐτὸν ἄφοθδθ δἰϊαιιϊά ἔδοι!ο 
βιιϑρ᾽ σοίυγ Ἰθοῖου, 

Πύτερον δέ σοι 

ς προετρέπετο) ΜΙ δᾶ 11. 1. ϑϑοῖ, 1. 
δηηοίαία. πάντων μάλιστα ΤῸΝ 84 τοὺς 
συνόντας Ῥτθοῖριιθ τοοσθπάμτση νἱἀθίιν, 5οὰ 
Ροιίιι5 δὰ πρὸς ἐγρκάτειαν. 

ἃ ᾿Αεὴ μὲν οὖν σῶν] δυϊρο οταὶ περὶ τῶν» 
ΡῬΓΘΡΟΒ ΟΠ ΘΠ ΟἿΠὰ Τυπείηα, ϑίθρῃ, 566. 
ΕἸογθηί. Ὁ. οὐ Ψίηαο. οτὔηϊδὶς Εγηδϑιϊ- 
Δη8 Ροβίγθυηδ. ϑγιπι βθοιῖο ἴρβα ἱποῖ- 
Ρίεραι ἴῃ νθῖθο οἶδα δὲ, Ῥιῃιποίο ροβῖίο ρμοβὲ 
ὑπομιμνήσκων, 45] ΠΟῚ Ρτίου Βυ]ὰ8 οτὰ- 
ἘΙΟΙΪ5 Ρδγ5 ἱπ4θ ἃ ψϑυθῖβ ᾿Αεὶ μὲν οὖν ΠΟῚ 
50] } 56 Π51 5βα υἱποι] 5 θἐΐαπὶ Ραγίίοι]α.- 
ΤΌΙΩ μὲν οἱ δὲ δἀγοιἰβϑίταθ σα πὰ ῬΟΒίθυΟΤΟ 
οἵδα δὲ σοπ]ιποία Ὠεογοαῖ, ΟἸἸΔγΘ τηυίανὶ 
ἀἰδεϊποιοπθηι γ]ρΆγοτη. 

6. οἷόν σί γε ΜΙΪ μοβέγθπιδ ραγείςιϊα 
ἱπ0 {115 νἱἀθίαυ, ποὸ τηᾶρὶβ Ηἷς ἔδγοπάα 
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- ξ “ "- ΄ ’ὔ; ἈΝ ᾽; Ρ᾽ 

δοκοῦσιν οἱ ὠκρῶτεις κωλύεσθαι μιόνον τὰ κάλλιστα πρᾶτ- 
Δ Ἁ 3 ͵7] Ἁ 7 »““«Ψ 

τειν, ἢ καὶ ἀναγκάζεσθαι τὰ αἰσχιστῶ ποιεῖν; Οὐδὲν 
“ ᾽ εἶ ον νν ᾽ ΄, δ (9, χὰ 

ἧττον ἔμοιγ᾽, ἔφη. δοκοῦσι ταῦτω ἀνωγκάζεσθαι, ἢ ἐκεῖνα 
͵7 ΄ δέ ὔ ς -» Ἀ Ὺ ᾿" 

κωλύεσθαι. Ποίους δὲ τινας δεσπότας ἡγῇ τοὺς τὰ μὲν 
) ἐδ Ν δὲ 7 3 ͵ ε 

ἄριστω κωλύοντας, τὼ δὲ κἀκιστω ἀνωγκάζοντας; Ὥς 
Ἂ ᾿ 4] 2 ὔ ξ Ν , 

δυνατὸν. νὴ Δι', ἐφη,. κακίστους. Δουλείαν δὲ ποίαν κα- 
͵ὕ Ψ ᾿ 3 Χ Ν Ε ᾿ ἥ, -“ 

κίστην γορνίζεις εἶναί; ἄγω μὲν, ἐφη, τῆν παρὰ τοῖς κα.- 
᾿ 7] ᾿Ὶ ἄ 2} " - 

κίστοις δεσπόταις. Γῆν κακίστην ἄρα δουλείαν οἱ ἀκρατεῖς 
͵’ὔ ᾽ ὃ [ω] 1) 7] Ἁ Ἧ, 7 

δουλεύουσιν ; ἔμοιγε Οἴει. ἐΦη. Σοφίαν δὲ τὸ (μέγιστον 
Ἄ, Ἂν -Ὁ 3 ων ὔ 

ἀγαθὸν οὐ δοκεῖ σοι ἀπείργουσα τῶν ἀνθρώπων ἡ ἀκρασία 
3 ͵7ὔ ᾽ Χ μ ͵] “Ἃ ) »“, 

εἰς τουνωντίον αὑτοὺς Κεμβάλλειν ; ῇ οὐὅ δοκεῖ σοι προσε- 
»Ὡ-Ὡ 3 “ ἣν ᾽ὔ 32 Ἀ 

χειν τε τοις ὠῷφελουσι καὶ κοτωμανθάνειν αὐτῷ κωλύειν, 
ΕῚ ’ 3 Χ Ἁ «7 Ἁ 7] 3 ͵7ὔ ο-νων 

αφελκουσὰ ἐπί τὰ ἥδεα, καί πολλωκις αἰσθανορμνένους φσων 
-ον ἣς ἴω -" 3 7 »--Ο "Ὁ 

ἀγαθῶν τε καὶ τῶν κακῶν ἐκπλήξασα ποιεῖν το χεῖρον ἀντὶ 
“ ͵7] » ͵ “Ὁ ᾽ 

τοῦ βελτίονος αἱρεῖσθαι; Τίγνεται τοῦτο, ἔφη. ᾿' Σωφρο- 
Ἁ Ν χὰ 3. Χ'Ζ 7 “Ἃ ᾽ὔ “ “ βα τὰ "“ 

σύνης δὲ, ὦ Ἐῤθύδηρνε, τίνι ὧν φαίημεν ἥττον ἢ τῷ ἀκρατεῖ 
Κ 3 ᾿ ἢ Ἁ Γ ᾿ ἐξ ᾽ 7 

προσήκειν; ἢ αὐτὰ γὰρ δήπου τὰ ἐναντία σωφροσύνης καὶ 
7 3 3  ὰ ε -“" Ν ἴω 3 "“ὦν 

ἀκρασίας ἔργα ἐστίν. ᾿Ομολογώῶ καὶ τοῦτον ἔφη. Τοῦ 
-ο- χὰ ΓΑ ΒΕ Ἃ: 

δ᾽ ἐπιμελεῖσθαι, ὧν προσήκει. οἰει τί ἡ κωλυτικώτερον ἀκρα- 
7 “ Ε Υ ἢ " Ν ᾽ Ν -“ 3 

σίας εἰναι; Οὔκουν ἔγωγε; ἔφη Τοῦ δὲ ἀντὶ τῶν ὠφε- 
λούντων τὰ βλάπτοντα προαιρεῖσθαι ποιοῦντος, κωὶ τούτων 

"“,Ἴ ᾽ 7] Ἀ “, , Ἃ "“-ῳ 

μὲν ἐπιμελεῖσθαι» ἐκείνων δὲ ἀρνελεῖν πείθοντος. καὶ τοῖς σω- 
“ 3 ᾽7] “ὦ, Ε 7] 7 

φρονοῦσι τὰ ἐναντίω ποιεῖν ἀνωγκάζοντος, οἷει τι ἀνθρώπῳ 

4υῆτα 5θοΐ, ὅ. ἘΌῚ οϑὲ ὡς δυνατὸν, νὴ Δία, 
κακίστους" ϑᾳρτα ΟΔΡ. 11. 5θοΐ 11. ἴῃ ρᾶ- 
ἄρῃ ἔογγα]α δά μος Ὑ δ] Κοπαῖγ. 

ἔ διὰ «οὔ σώματος] Μαϊὶο οὐτὰ ϑίορεο 
(δϑίδὶ. διὰ οὐηϊϑίί. 

δ᾽ τὰ τοιαῦτα] ϑίοθεοιιβ ταῦτα ἀαΐ, αιοά 
Ῥγξοίοσο. ϑ8᾽΄|ς βϑί βεοΐ. 4. ταῦτα ἀναγκά- 
ξεσθαι. 

ἢ Παντάπασί γε] Οὐτη ϑίορδθο γε οὔχϊῦ- 
{1 τηδ] τη. 

1 Πότερον] ϑίοῦθδθιι5 πότερα ἀαΐ. 
Κ ἐμβάλλειν] Τία ἘΔα. ΡΥ. ἐμβαλεῖν 6ΘΧ 

ϑίοθεο ςοϊγοχὶς ϑίθρῃ. 
1 σωφροσύνης] Τυπίίπδ5 σωφροσύνῃ ἴῃ σω- 

φροσύνης τηυίδίατα νοὶ Βτοάδιιβ, συοά 
τροθρῖ. Ἐοιίαυα οπλπθθ σωφροσύνην ἀδηί. 
81ς οϑὲ ϑ8θοΐῖ, 10. 6. 11. ΑἸϊπα οἰρηϊῆσαί σω- 
ἤροσύνης τινὶ προσήκει, ΑἸ σωφροσύνη τινὶ πρ- 

τῇ αὐτὰ γὰρ δήπου] ϑίαρμαπιιβ μππο νου- 
βογατα οΥἀϊπθπα 6538 οθπβορδῖ : αὐτὰ γὰρ 
δὴ τὰ σωφροσύνης καὶ ἀκρ. ἔργα ἐναντία 
ἐστι: οσοπίγα Ὑ εἶβκα αὐτὰ ῥῖο σαυτὰ ἀϊο- 
τὰ πῇ ΘΟ 56 η5, ΟΥ̓ ποῖ ΠηΟ 6556 ϑἰδίαϊ ; 
τὰ γὰρ ἰναντία σωφροσύνης ἔργα καὶ τὰ 
ἄκρ. ἔργα ταὐτά ἔστιν. αὖ ἔργω σωφ. 
ἐναντίω πηι ἡαοία ριιάοτὶ δὲ ηιοάοείϊα σοπ- 
ἐγαγία. [1ϊτὰ 6586 ἴπ Ρ]αίοπῖβ Ῥηδθάγο ῥ. 
516. αὐτὰ--τ λέγουσιν. ΜΙΠΙ αὐτὰ τὰ 
ἐναντία αἰϊοίαμα νἱάθίυῦ ΡΓῸ οηιηῖπο υοὶ 
ρίαγιδ σοτιέγαγῖα, αὖ Βαργα ΕΥ͂,, ἵν, 6. 65 ἐκεῖς- 
νώ τὰ αὐτὰ ἕσι λέγεις : ΡΙαπο δάδιιο ϑδάθιμ 
αἸοῖ5. 

ῃ κωλυτικώτερον] ἙΔά. ΡΥ. λυσικώτερον 

116΄ οὐαπὶ Βτοάξοο οχ βίοθεο, χυοουτῃ ἴδ- 
οἷ Ναίοδηὶ Πἰ τὶ 1. κωλυκώτερον, σοττοχίξ 
ϑιορμδηὶ β6ο. ἘΠάΙο. 
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κάκιον εἰναι Οὐδὲν, ἔφη. Οὐκοῦν τὴν ἐγκράτειαν 8 χῶν 
ἐναντίων ἢ τὴν ἀκρασίαν εἰκὸς τοῖς ἀνθρώποις αἰτίαν εἶναι; 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἢ τὸ τῶν ἐναντίων αἴτιον 

εἰκὸς ἄριστον εἶναι 5 Εὐκὸς γὼρ, ἔφη. "Ἔοικεν ἄρα, ἔφη; 
ὧ ὁ Ἑὐθύδημοε, ἄριστον ἀνθρώπῳ 5“ ἡ ἐγκράτεια εἰναι ; Εἰ- 

κότως γὰρ, ἔφη, ὦ. Σώκρατες. ἀ Ἐχεῖνο δὲν ὦ ὦ Εὐθύδημε, 

ἤδη πώποτε ἐνεθυμιήθης : Ποῖον ; ἔφη. Ὅτι. καὶ ἐπὶ τὰ 

ἥδεα, ἐφ᾽ ἅπερ μόνα δοκεῖ ἡ ἀκρασία τοὺς ἀνθρώπους 
ἄγειν; αὐτὴ μὲν οὐ δύναται ἄγειν, ἥ δ᾽ ἐγκράτεια πάντων 

μάλιστα ἥδεσθαι ποιεῖ. Πώς; ἔφη. “Ὥσπερ ἡ μὲν 
ἀκρασία, οὐκ ἐῶσα καρτερεῖν οὔτε λιμὸν οὔτε ξ δίψος. οὔτε 
ἀφροδισίων ἐπιθυμίαν οὔτε ἀγρυπνίαν, (δέ ὧν μόνων ἐστὶν 

ἥδεως μὲν φαγεῖν τε καὶ πιεῖν καὶ ἀφροδισιάσαι, ἥδέως δ᾽ 

ἀναπαύσασθαί τε καὶ κοιμνηθῆναι, 8. καὶ περιμείναντας καὶ 

ἀνωσγομνένους ἕως ἂν ταῦτα ὡς ἕν’ ἥδιστα γένηται!) κωλύει 
ω 7 

τοῖς ἀγογκαιοτάτοις σε. καὶ 
“ 

ἥδεσθαι" 

Β ἥ Ἢ συνεχεστάτοις ἀξιολόγως 
ῇ δ᾽ ἐγκράτειω μόνη ποιοῦσα καρτερεῖν, σὰ εἰρη- 

μένα, μόνη καὶ ἥδεσθαι ποιεῖ ἀξίως μνήμης ἐπὶ τοῖς εἰρημ- 

νοις: 

ἃ τῶν ἐνανσίων ἢ] ΝΟῺ 6556 νου θη : 
σογεϊπογιϊζαην αγὶ ὑθγὸ ἱηοογυϊγιθγιζίαην ὑδΥσ 
δρυΐ 6δὲ οαιιδαην 6886 Πιοηιῖϊγυῖδιι5. σοηέγα- 
γἱογμην : σοΟηΐτα ροίί5 ἴα: Νογυ ἐρίέαν 
οογῃϑδεγιἐαγιοιίην 68,, σογιεϊγδγίϊαην 67} οΥ6 
οοηέναγία ἴΐδ) φιίεθ ἱγισογιἐϊγιογυία εΠοὶέ ὃ 
τροίθ δαἀτηοπιῖ ΥΥ οἶβκο. 

Ρ στὸ σῶν ἐναντίων αἴτιον] Τία οὐὑτὰ (85- 
14]. Εγποϑίῖ : οὰτα νυἱσοὸ οϑϑοὶ σὸ σ. ἐν. 
σὸ αἴσιον, 41 Θδῇ δέϊατα βουϊρύαγα Υ' δἰϊςα- 
πὶ δὲ οπηπίαμα ΠΠ γουιτη ΕἸοΥθηΐ. 

ἢ ἡ ἐγκράτεια] διοεθιβ ἐγχράπειαν ἀαί, 
ἃ ᾿Ἐκεῖνο δὲ] Βιοθεθῦς ἐκεῖνο δ᾽ ἔφη 

ἀαῖ. ᾽ 
6 Ὥσπερ) Οτηΐϊβϑαπι 4 ϑίοθθο Ψρπηοίο 

ἀο]ουῖ νοϊε ουτα ϑίθρμαπο Ἐγπθϑιῖ, ἴῃ 
ὅτι ἄρ᾽ ΤιΘομο]. ἴῃ ὧδε Ῥογίιι8. τη ξαξατη 
νοϊαῖι, ἴἰθατη Ῥ]δέοπίοιιτη οὐ ΣΧ ΘΠορθοΙ- 
τοῦτα ἴῃ ΤΙ] ορῖβ ἔγθαιθ ἢ Εἰ ββί πη τη ΠΔΙΤΟΥ 
ϑιορμαηατη οἱ Γθοποϊανίιπη ΠΟ τροοχία- 
ἴο5. [τὰ ΒΌργα 111. χ, 11. Ραγίίου 
πῶς τοδροπάοι ὥσπερ. Ῥ]αιΟὨΐΚ Ἰοοο5 Ἰλοῖρ. 
Ἰ, ν. 177. οα. ΒΙΡ. οἱ υακυυχίς 204. 
δημοίαν!ς ΥΥ οἶβκο. 

Παντάπασιν, ἔφη, ἀληθὴ λέγεις. 
᾽ ἃ "»“᾿ “ ΝῚ ,. ἸῈ Ἁ Ν Ὁ " 

ἀπὸ τοῦ μαθεῖν τι καλὸν καὶ ἀγαθὸν, καὶ τοῦ 
᾿Αλλὰ μὲν " 

ἐπιμελη- 

ἔ δίψος] Ηος νυϊραῖο δίψαν οχ ϑίοθθο 
οἵ τηδυρσίηθ ΒΊΘΡἢ. σοβίιε Ζοαπθ. δίψης 
ψαῦο. 1. 

δ᾽ καὶ περιμείναντας ΟΟΡυΐάτα Πᾶπο Ρχὶ- 
οΟΥ̓θῖα οὐτὰ ϑίοθθο ψεποίο ἀθ]οσὶ γο τ θγΘ 
Υἷτὶ ἀοοιῖ, ἀρίδπαϊς βαιῖ5 αρίθ Ζθιηθ, 

ἢ συνεχεστάται:) Νοῆ 5υηΐ ἀυγαΌ 1165 
νοϊαρίδίοβ : εἴ ΟρΡροβίϊεθ σαῖς ἐκ σοῦ σα- 
ράχρημα ἡδοναῖς, Ὸΐ Αἶχὶ ἴπ ῥυίοτο ἘΠ εο- 
Π6, ΠΏ] τ Πι15 βιιπΐ ϑοϊμερίαί 65, φιιίδιις 
οοπέϊηιο βαἰἰϑ αοίονιάπιηι, ααοά οϑηβεῖς 
Υ εἰβίο, 50 ρώηδ οογἔϊγιιεο, γατὸ ἱπέον- 
ηυῖδδιδ, φιυιαγιίν αἰϑιι5 δὲ ἵπιαϊσογέϊα ἔδγα 
φιιοίίλδ τογιὀυαίιν δὲ γϑαϊ. 

1 ἀξιολόγως Βοίο Ποὺ ἀραϊξ ϑίθρῇῃ. ρτὸ 
Ἑπάα, ρζ. οὲ ϑιοθεὶ ἀξιολόγοις. 

Κ ἀσὸ «τοὺ μαθεῖν} αὐτὰ νυϊσο ἱπ ΕΝ 4. 
ΡΥ. Ἰορογθίαν, ἴπ ΒΘαΆ ΘΠ : κρατήσωεν, 
ἀφ᾽ ὧν οὐ μόνον ὠφέλειαι ἀλλὰ καὶ ἡδοναὶ 
μέγισται γίγνονται. Οἱ μὲν γὰ ἐγκρατεῖς 

ἀσολαύουσιν οἴ. ἘγΥποδίὶ δαμπηοηϊζιβ 8 
Βτοάφο, ϑίθρῃαπο ἴπ ἘΠαϊΐ, βθο. οὲ ἃ 
Βοββδυοηἶϑ γθυβίοηρ, δα αξιι5 οεΐδπὶ ἃ 5ίο- 
θεὸ δεποῖο οἱ ᾿ίρτο οββίαπο 1. ραποίαπι 
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θῆναι τῶν τοιούτων τινὸς. δέ ὧν ὧν τις καὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα 
καλῶς διοικήσειε, καὶ τὸν ἑαυτοῦ οἶκον καλῶς δικονομήσειε, 

καὶ φίλοις. καὶ πόλει ὠφέλιμος γένοιτο, καὶ “ ἐχθρῶν πρα- 
φήσειεν, οὐ μόνον ὠφέλειαι ἀλλὰ καὶ ἡδοναὶ μέγισται γίγ- 

γονται; ὧν οἱ μὲν ἐγκρατεῖς ἀπολαύουσι πράττοντες αὐτὰ, 
οἱ δὲ ἀ ἀκρατεῖς οὐδενὸς μετέχουσι. τῷ γὰρ ἂν ἧττον φήσαι- 
μεν τῶν τοιούτων προσήκειν; ἤ ᾧ ἥκιστα ἐξεσει ταῦτα πρᾶτ- 
τειν, κατεχομένῳ ἐπὶ τῷ σπουδάζειν περὶ " τὰς ἐγγυτάτω 

ἡδονάς ; : Καὶ ὁ Εὐθύδημος, Δοκεῖς μοι» ἔφη, ὦ Σώκρατες, 

λέγειν, ὡς ἀνδρὶ ἥττονι τῶν διὸ τοῦ σώματος ἡδονῶν πἄρμ- 
πᾶν οὐδεμιῶς ἀρετῆς προσήκει. “5 Τὶ γὰρ διαφέρει, ἔφη, ὦ 

Εὐθύδημε, ἄνθρωπος ἀκρατὴς “)ηρίου τοῦ  ὠμαθεστάτου ; 

ὅστις γὰρ τὰ μὲν κράτιστα μὴ σκοπεῖς σοὶ ἥδιστα δ᾽ 

παντὸς τρόπου ζητεῖ ποιεῖν, Ἵ τί ἂν διαφέροι τῶν ἀφρονεσ- 
φσάτων βοσκημάτων; ἀλλὰ τοῖς ἐγκρατέσι μόνοις ἔξεστι 

σκοπεῖν τὰ κράτιστα τῶν πραγμάτων, καὶ, "λόγῳ καὶ 
ἔργῳ διαλέγοντας κατοὶ Ὁ τοὶ μὲν ἀγαθὰ προαιρεῖσθαι, 

τῶν δὲ κακῶν ὠπέχεσθαι. " (Καὶ οὕτως ἔφη ορίστους τε 
καὶ εὐδαιμονεστάτους ἀνδρας γίγνεσθαι, καὶ διυλόρυνθο 

δυνατωτάτους.) ἐφη δὲ ῥι τὸ διωλέγεσθαι ὀνομνωσθῆναι ἐκ 

Ροβί γίγνονται ΒΈ 50 οἱ ΘΟ 6 ἢ 5 γὰρ Ροϑέ 

Οἱ μὲν, αἴαι6 Ἰοσιπλ 1ΐα Ρϑύβαῃαββθ 510] 
υἶϑας οϑί, δάςερυϊδηξθις Ζουπῖο οἵ σο- 
τογῖ9 ΕΞ τοΥθὰ5 τυϑοθπιου 5, ΔΌΔΓΩν 5 
Ὑγ εἶβκο ἀθ ςαηΐαία Ἰοοὶ δάμας ἀθ᾽έαϑβοί, 
ΔΙ Ιάτηαα6 ΤΑΓΪΟΠΘτΩ 6}115 ΟΟΥΤΙ σΘ ΠῚ ρτορο- 
ϑιιἶδϑοῖ, 4128 ἃ ΨΘΙῸ ΡῬΥΟΧΙΠΊΘ ἀθθ6558 στα ]ῃϊ 
νἱἀθίυσ. ψογῖς ἰρίταν ἢφο 4891 5ΟΥΠρΡΟ 
Ἰορῖδβθι : ̓Αλλὰ μὴν σοῦ μαθε ἵν χιτπεγίγ- 
γοντι; ὧν οἱ μὲν ἐγκρατεῖς οἷς. 1Περουίο 
Ῥτίπλαπα ὧν Ροβὲ γίγνονται: Θοηϊίναπη σοῦ 
μαθεῖν Ρεπάοθγε ορηβιξ ἃ γ γ00 προσήκειν: 
βοπίθηςατη οπἱ πῇ σΟΠΕΠιαν δ. αὐ Ροϑὲ 
οὐδενὸς (ᾳυοά ρῥγο οὐδεμιᾷς αἀἰσίαι τη σΘη5ι1) 
μετέχουσι 5] ίο ῬιχΠοίο σομηπη)α ΡΟΠογοΐ, 
οἔ βθαθηβ τῷ γὰρ Ϊ. 6. σίνι γὰρ 5 Ρ ἢο]- 

ἴοΥ ἀϊσίατη ΡΥῸ τίνι ᾿η οΥργοίαι στ. [}ἢ αυᾶ 
φοττροιίοηθ Ὁπατη ῬΟΘΒ.ΠῚ Ρτγοράγο, αυοά 
ὧν που ροϑὲ γίγνονται, ΤΟ] 4114 Ταΐο 
εβ8ὲ ἀυτγίϑϑίτηα, Ἑαυΐάοπα, Ἰου ϑϑί πα ΓΠ1- 
τατοπα νοσαῦυϊα ἄιο ἀφ᾽ ὧν ροϑί κρατήσειε 
γυϊρο ἰπιοτροβίία, Θ0501]1 οἵ ἀϊβρεβουΐ, ἴὰ 
αἱ ἀπὸ δα ᾿ηἰτίατη γοίγδμοσοση, ὧν τοίγαμο.- 
γέτη οἵ ῬΡοπΟΥΌΤη Ροβδί γίγνοντα, δί΄πθ [ἃ 

Ἰοουτα ἀ: ΠΟ] τ τη Ρθυβαηαθβθ οἱ πιο τη 
το ἀϊϊθθ6 ταὶ! νἱάθου, (αβία]ο 111ὰ ἀφ᾽ 
ὧν ταιιίφία νοϊιοσγαΐ ἴῃ ἀφ᾽ οὖ, ἀθάθ ἀρρᾶ- 
Το 7 ΟἹ ἱπῇ νἰσατα ἀοούιπι δά ἰδίατη ἰο- 
σαπ Δ ἢ 9 1556. 

1 ἐπιμεληθῆναι] (αϑίαϊϊο οὲ βίοθδθιβ 
ἀοίποορϑ καὶ αἀάιιηΐ, 

τῇ ἐχθρῶν] απᾶπα σὐτὴ ϑίοθδο ἐχιδροὺς 
αι; υὐ βιιργα οϑί 1. ν. 1. 

π᾿ τὰς ἐγγυτάτω] δ ΑἸϊθὶ αἱ σαραυ- 
σίκα ἡδοναὶ ἀἰοιιπέατ, 

ο Τί γὰρ] Φαπτίπα Τίν, γὰρ αἴ; 56- 
4αθη5 ἔφη Οπηϊδῖς 5.00. 

Ρ ἀμαθεσσάτου] ϑιοῦξοιι ἀκρατεσσάσου. 
Ψυϊρσαΐατη οδὲέ ἀθ θοϑῦα ἃ βοϊθιεία Ὀοηϊ 
τη] 6 αἰΐθῃα; τ Βρα Θη5 βόσκημα ἀφρο- 
γίστατον. 

4 τί ὧν διαφέροι] Ταπίϊηᾷ διαφέρει. 
Υ λόγῳ καὶ ἔργῳ) ΕἘΔα. ργ. ἔργῳ καὶ 

λόγῳ ἀαηί: ἀοίποορϑ Οὐ ϑιοδκοο τ] 
Ῥ6)}15 καὶ τὰ γένει. 

5 Καὶ μα (ὐαϑίαϊο Καὶ τούτους 501ἹΡ - 

δἷζ ; φυοα ργρΐθσσθγη, ἢἶϑὶ τούτ τὴ ΠΟ ΠΊΘΠ- 
Ὀγαπλ Δ᾽ 1Θπιιπ οὐ ϑριυσίπι ΟΘΠΒΟΙΘΙΏ, 

--- 2 
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δὰ »: » ͵ , Ξ 7, 
τοῦ συνιόντας κοινῇ βουλεύεσθαι, διωλέγοντας κατὰ γένη 
τὼ πράγματα. δεῖν οὖν πειρᾶσθαι ὅτι μάλιστα πρὸς τοῦτο 
εαυτὸν ἕτοιμον παρασκευᾶξειν, καὶ τούτου μάλιστα ἐπιμε- 
λεῖσθαι" ἐκ τούτου γὰρ γίγνεσθαι ἄνδρας ὠρίστους τε καὶ 
ἡγεμονικωτάτους καὶ διωλεκτικωτάτους. 

ΓΟ  ὙῈ 

ΑΞΤῈΜ ΒΕΝΕ ΕἘΤ ΒΕΟΤΕ Ὲ ΒΕῈ ΟΥΑΛΟΝΟΌΕ ῬΡΕΟΡΟΒΙΤΑ 2185- 

ΒΕΒΕΝΌΙ ΘΟΟΘΕῚΤ ΕΑΜΙΣΙΑΒΕΒ 5005 ΒΟΟΒΑΤΕΒ. 

ε Ν τ ’ Ε] 7 Χ ’ὔ 7 

Ως δὲ καὶ διωλεκτικωτέρους ἐποίει τοὺς συνοντὰς, πειρᾶ- 

σομνῶι καὶ φοῦτο λέγειν. Σωκράτης γὰρ φοὺς μὲν εἰδότας; 
ὦ) Ἐς ἴω Ἵ ΨΥ Ἁ ο "ὔ “ἃ Ε] -- 

τι εκαστον εἰ τῶν πον» ἐνόμιζε και τοῖς κύλρς ὧν ἐξηγεῖσ- 

θαι δύνασθαι" σοὺς δὲ μὴ εἰδότας, οὐδὲν ἔφη ϑαυμαστὸν. 

εἶναι» αὐτούς {τε σφάλλεσθαι καὶ ἄλλους σφάλλειν. ὧν 

ἐνεκῶ σκοπῶν σὺν τοῖς συνοῦσι, τί. ἕκαστον εἰ τῶν ὄντων; 8 οὐ- 

δεπώποτ᾽ ἔληγε. πάντα μὲν οὖν, ἣ διωρίζετο, πολὺ ἔργον 

ἂν εἴη διεξελθεῖν" ἐν ̓ ὅσοις Ὁ δὲ (.αὴ τὸν τρόπον τῆς ἐπι- 

σκέψεως δηλώσειν οἶμαι, τοσαῦτα λέξω. ἸΠρῶτον δὲ περὶ 
᾽ 7 ἈΠ7, 2 ,ὔ ΩΝ ἡ " ἷΨΨ 2... 7 

εὐσεβείας ὧδε πως ἐσκόπει' Εἰπε “ μοι, ἐφή, ὦ Εὐθύδη- 
“» - “ ᾿ 

μέ. ποῖόν τι νομίζεις εὐσέβειαν εἶναι; Καὶ ὃς, Κάλλιστον, 
ΝΥ » ΗΙ Ν ΓᾺ ᾽ - ε »Ὥ7 ε ᾽ 7, Ε 

νή Δι, εφη. ἔχεις οὖν εἰπεῖν. οποίος τίς ὁ εὐσεβής εσ- 
᾽ Ν ᾿, Δ ὧδ ε Χ Χ »“»" ν 

σιν; μοὶ ῥνεν δοκεῖ, εῷη, ὁ τους “γεοὺς φιβνων. Ἐξεσει 
Ν εἰ Ε ’ὔ 7 ᾿ Ἁ “ " 

δὲ, ον ὧν τις βούληται τρόπον, τοὺς «γεοὺς τιμῶν ; Οὐχ: 

Ναΐιμι θϑέ οχ δύσιππθηΐο Οταταμπηδίϊοὶ δὰ 
τηδυρίπθμα ᾿ἰΡγὶ δρροβῖίο, υοά 116 οχ 
νοΥδῖ5 ῬοΟβίγΘ 5 αἀπιχουαξ : ἐκ σούφου γὰρ 
γίγνεσθαι ἄνδρας ἀρίσπσους τε καὶ ἡγεμονικω- 
τάτους καὶ διαλεκεικωτάτους. Θυοά νοῖὸ 

ἡγεμονίκωτάτου: τηυέΐανῖς ἴῃ εὐδαιμονεστά- 

σους, ἴῃ 60 τη8]6 ἔδοϊϊ : οϑὲ δηΐπ ἰοία ἀ15- 
Ῥιυϊίαίῖο ἀθ ἀἸβοῖρα} 5 Βοογαιῖ5 ἀοοίτπα δα 
νἱϊαῦη. οἰν!] θη. οἱ σοπὶ ΡῈ] Ϊοαπὶ τϑοῖϊ5 
οἵ οὐτὴ ἰαιάθ δατηϊπὶβιγαπάδτη ἱπϑεϊςα μα 5 
οἵ [οσσηδπϊβ. ϑροϊιςὶ ᾿ἰδαὺς γουθα,᾿ 4118 
τοι ἔουβδη ἸΟΟῸ 6] θοΐββϑιη. 

8 οὐδεπώποτ᾽ ἔληγε) Γαπιῖπᾶ οὐδέ “οτ᾽ 
λεγε ἀαῖ. 

ν δὲ καὶ τὸν] Οορυΐατα καὶ Ἐλά. ργ. 

οἱ Ψιίπᾶον. οπηξέαπε ; ο᾽υ5 Ιοοὺ αὐτοῦ 
βουϊρίυμη τηδὶυϊε ὙΥ εἶβκο, οὰΐϊ ἈοϑΘΏΤΪΟΥ : 
ἱπέθυϊ πῇ καὶ 5θο] 5]. 

ο μοιγ ἔφη, ΕλΔ4. ρῥγζ. ἔφη, οτητ τὰ ηΐ. 
ἃ δεῖ σοῦτο ποιεῖν] ΤΥοβ. Ν᾽ διϊσδηὶ 1 τὶ 

ἀδπὶ δεῖ σοὺς ϑεοὺς τιμᾷν. 
6 σούφους εἰδὼς} {τὰ συτη Μοκδίδηο 1. 8- 

τίς. 1. οἱ ΕἸοσ. ἘΠ. ῥυὸ σοιῶν Ξογίρβιε Εγηθδίϊ. 
Γ δὲ ἄρα] Τα ουτη Ηοϊβκίο ϑιοθδιβ Ρ. 

ὅ02. (αὶ ΡῬτὸ ἔξεσσιν ἀαι ἔστιν) οὐ ΕἸο- 
τοητπὶ Α. Β. Ο. Ψυϊραίαπη νθῦὸ ἄρα 
πλιϑανὶ ἴῃ σα. 

ΕΒ σερὶ τούτους} Φυπεῖηα οἱ πο". «ού- 
τοις, ΑἸά. δίθρῃ. παρὰ τούτοις. Νοκίγυτη 
οχ ϑίορεο επείο οἱ ᾿ἰρυῖ5 Βτοάδὶ γθοα- 
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.} Ν ’ὔ ΒΒ Ἷ «' 

ἀλλὰ νόμοι εἰσὶ, καθ᾽ οὺς 
6 

ρου »-"ν "", ᾽ "» 

Δ δεῖ τοῦτο ποιεῖν. Οὐκοῦν ὁ 5 
Ἁ ’ὔ ᾿ ΕῚ Ν Ε 7 “ ς “ ,Ἶ Ν 

τοὺς νόμους “ τούτους εἰδὼς, εἰδείη ἂν, ὡς δεῖ τοὺς “εοὺς 
-“»- ὯΝ Ἷ ον να Ἁ Ν Ἁ 

τιμῶν; Οἶμαι ἔγωγ ἔφη. ᾿Ανρ᾽ οὖν ὁ εἰδὼς τοὺς “εοὺς 
"»᾿ 3 Ε 7) “ - "“ “ὋΝ ἃ ΄ὔ ᾿ ᾽ 

σιν, οὐκ ἄλλως οἴεται δεῖν τοῦτο ποιεῖν, ἢ ὡς οἰδὲεν; Οὐ 
“ ] 7 -Ὡ λ -“ 

ἂρ οὖν, ἐῷη. ᾿Αλλως.δέ τις ϑεοὺς τιμῶ, ἢ ὡς οἴεται δεῖν; ὙΟΒΌΘΨΟΙ μο 
) ἐν 7 ἔ " Ν Ν Ν Χ 7 ᾽ 

Οὐὐκ οἰρυαι; εφη. Ο «ρα τὰ περὶ τοὺς σεοὺς νόρμερυα εἰ-- 4 

δὼς, γομμιίμμως ὧν τοὺς “)εοὺς τιμῴη; [Πάνυ μὲν οὗν. Οὐκοῦν 

ὁ γε γορυίφυως τιριῶν, ὡς δεῖ τιρυῷ : Πῶς γὸρ οὖ; Ὁ 
Ι͂ 

δέ γε ὡς δεῖ τιμῶν, εὐσείβῆς 8 ἐστι ; Πώνυ μὲν οὗν; ἐφ. 
“ ἣ "»" λ "“-ο 

ὋὉ ἄρα τὰ περὶ τοὺς ϑεοὺς νόψιμα εἰδὼς. ὀρθῶς ἂν ἡμῖν θ θ μιμ γυθ 8 μ 
᾽ Α. ε 7 ᾽ ᾽ Χ «Ὁ 3 ΩΣ 

εὐσεβὴς ὠφισίενος εἰῆ : μοὶ γουν, εφη9 δοκεῖ. 
“ ΐμ ῖ ω 

᾿Ανθοώποις ἔ δὲ ρα ἔξεστιν, ὃν ἂν τις τρόπον βούληται, 5 
“ 7 Ε] 

γρῆσθαι; Οὐκ’ ἀλλὰ καὶ ὅὃ περὶ χσούτους ὃ εἰδὼς ἃ ἐστι 
΄ ἢ [] -“ -» ᾽ ἕ “ 7 “᾽.. 

νόμιμα ἢ καθ᾿ ἃ δεῖ πῶς ἀλλήλοις γρῆσθαι, νόμιμος ὧν 
εἴη. Οὐκοῦν οἱ κατὰ ταῦτα χρώμενοι ἀλλήλοις, ὡς δεῖ, γρῶνγ- 

ται ; 

γρώνται; 

Πῶς γὰρ οὖ; , Οὐκοῦν οἱ οἱ γε, ὡς δεῖ, χ 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

χρώμενοι» καλῶς 

Οὐκοῦν οἵ γε τοῖς ἀνθρώποις 
-“"“ε Γι, »" Ὑ 

καλως χρώμενοι; καλως πράττουσι τἀνθοώπεια πράγματα Ἵ 
5 

Εἰκός γ 

ποίουσι ; 
-“ρ, «' ς 7 ε 

καλεῖται : 'Α οἱ νόμοι ὦ 
[2 

Ζες, ὦ οἱ 

“ ᾽ 

κ Πῶς γὰρ ου 
Ω ἘΣ 2 ἈΨ ΡΣΣ 

εἰσιν; Οἶμαι ἔγωγ᾽. ἐφη. 

΄ 2 

κελευουσὶν, εῷη. 
7 . 7, 7 -» Ν [ .- 

γόνοι κελεύουσι δικαιῶ τε ποιοῦσι καὶ ἃ δεῖ; 

Ὕ Ὁ ἔφη. Οὐκοῦν οἱ τοῖς νόμοις πειθόμενοι; δίκαια οὗτοι 6 

Π|ᾶνυ μὲν οὖν, ἔφη. Δίκαιω δὲ οἶσθα, ἔφη, ὁποῖα 
Οἱ ἄρα ποιοῦν- 

] Ω -“ “ ἢ δι “ δι 7 

Ουχουν οἱ γε τὼ δικαίω ποιοῦντες δίκαιοί 
3 “ ζ - 

Οἷς, οὖν τινας πείθεσθαι τοῖς 
᾿ς Χ ἈΝ 7 εἰ ἐ 7, ᾽ 7 " δ. ΤῊ 

νομοις» μή εἰδότας, οὐ ο( γοβνο; πελευουσίὶν ; Ουκ ΕὙΩΎ 9 εφή. 

Ρῖε Ζουπθ. ϑῖς βθοί. 6, οἱ εἰδόσες σὰ περὶ 
ἀνθρώπους νόμιμω. 

ἢ καθ᾿ 4] [τὰ ουτὴ Μορϑίαπο 1, ΨΊπ ΟΡ. 
οἱ ΕἸ]ογθηξίηο Δ. βιίθρῃδηϊ Ἑάίεῖο βθουηᾶα 
ΡΙῸ καθά. Ἐχ ᾿ἰδάθπι ᾿ΠΡγ15. βουῖριῖ5. νὰ]- 
δαϊυτη πρὸς ἀλλήλου; ΘΟΥΓΟΧΙΙ βιυδάρηξο 
Ἐγηοϑίο ϑ. 2 οὲ Ζοαπθ, θὰ σως; τα ἱῃϊ 
ἴη ἢδο νϑΥθουι ΠῚ 5616 ἀρ! !ςοί, 

κελεύουσιν, ἔφη.] Ψοιρυτη ἔφη οτηϊ(πὴϊ 

ἘΔ ἀ, ργ. 
Κ Πῶς γὰρ οὔ .1 «᾿απεῖπα γὰρ οπηί 
Ἰ Οὐκοῦν--οοῖωα, ἔγωγ᾽, ἔφη. Πδλῃς τὰ. 

οοἰ πιο ἶθ ραγίθμα πος ἰοοο νϑ] 1 βιιροῦ- 
νασυάτη ἀο᾽οηάδτη σθηβιυΐς ὙΥ οἰϑίκο, ᾿ηΐο- 
τίουθτη δὐΐοπη Ἰοσυτη, δὶ φάμα ψρυθὶβ 

ΓΘΡΘΕΙΕΙΥ, γϑοΐθ ΟΟσ ΑΙ αἷΐ. Μ,ΙΠῚ νϑσὸ 
ἰάθη Ἰθηητηα πυουϊίο 15 ΘαὈΘΌΓΩΙ ν]άθιιγ,. 
ΡΥΪπλιτ αυϊά θη δὰ ἀθιημοηβίγαη δι ΡΤῸ- 
Ῥοβιτοηθτη, θὲ 41 ργωβουρία Ἰθσῖθιιβ 
ζαοϊαί, γυῖα ἔΔοοΥο τηϑυϊοαπι6 }ιιβῦπ πῇ σΘη- 
5611 οἱ ἴοι ; ἀθίηαθ γορϑίϊεαν δα Αἰ ΘΑ ΠῚ, 
51 ΠῚ ΘΓ ΘΠ, αἰ] σὰ πεσὶ σοὺς ἀνθοώπους 
νήμειψοο; Οὔ βογνθί, Ἰυβία [ἌσΘΥΘ δὲ ζιιϑέιπι 
ΤηθΥῖίο ἀϊο. Οφηργας πὶ θη δἰ νυ 
Θ5ῖ, ϑυτὴ 40] Ιορθ5 ορϑουναί, 7151 6556 
δὲ ἐϊεὶ ; φιΐαπη ΠΠΠιπ ϑρθοϊαιϊτίτη. 10 5ξ 1 
ἀἴσογρ ορογίοθί, αι Ἰορσιτη Ργδϑουῖρία νἱτδο 
Βιυιπλδῆο. δὲ. σοιητηογοῖο Ποπλίπιιι ΟἶΝ ἢ] 
ἀροοτητηοάδίαᾳ Θχβθαμί(γ. 

["Κ- 
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"““, ". τ-' Ἁ " 

Εὐδότας δὲ ἃ δεῖ ποιεῖν, οἴει τινὰς οἴεσθαι, δεῖν μὴ ποιεῖν 
-“ “" Ἱ - 

ταῦτα ; Οὐκ οἴομαι, ἔφη. Οἰἶδας δέ τινας ἄλλω ὃ" ποιοῦν- 
ΟΞ: ὕ - ᾽ 3} 8. ΚΜ ε δέ ἃ, νἂ, 

τας, ἢ ὦ οἴονται δεῖν; Οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. Οἱ ἀρὰ τὰ ὃ πε- 
οὶ τοὺς ἀνθρώπους γόμυιμνα εἰδότες τὰ “ δίκαια οὗτοι ποιοῦσι ; 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν οἵ γέ σὰ δίκαια ποιοῦντες, 
δίκαιοί εἰσι; Τίνες γὰρ ἄλλοι ; ἔφη. ᾿Ορύως ὧν ἃ ποτε 
ἄρα ἜΣ ΜΨΗ ὁριζόμενοι ἀάρονοι εἰναι τοὺς εἰδότας τὰ περὶ 

φοὺς ἀνθρώπους γόρμεμιοι ; ἼἜμοιγε. δοκεῖ» ἔφη. 
Σοφίαν δὲ τί ἂν φήσαιμεν εἰναι ; ; εἰπέ “ω πότερά σοι 

δοκοῦσιν οἱ σοφοὶ, ἃ ἐπίστανται» ταῦτα σοφοὶ εἰναι, ἢ εἰσί 

τινες, ἃ μὴ ἐπίστανται, σοφοί : ἽΑ ἐσίστανται δῆλον 

ἔφη. πώς γὰρ ὧν τιρ ὥ γε μὴ ἐπίσταιτο; ταῦτα σοφὸς εἴη : 

᾿Αρ' οὖν οἱ σοφοὶ “ ἐπιστήμῃ σοφοί εἰσι: Τρ; γὰρ, ἔφη: 

ἄλλῳ τις ἂν εἴη σοφὺς, ἐ γε μὴ ἐπιστήμῃ; ἼΑλλο δέ τι 

σοφίαν, οἴει εἴναι; ἢ ᾧ σοφοί εἰσιν; Οὐκ ἔγωγε. ἴἜσπισ- 

φήμη ὥρα σοφία ἐστίν ; : "Ἔμοιγε δοκεῖ. "Αρ οὖν δοκεῖ σοι 

ἀνθρώπῳ δυνατὸν εἶναι τὰ ὄντα πάντα ἐπίστασθαι ; Οὐδὲ, μὰ 

Δὲ, ἐμ, ἰοίγε πολλοστὸν μέρος αὐτῶν. Πάντα μὲν ἄρα σοφὸν 
οὐχ, οἷόν τε ἄνθρωπον εἰναι; Μὰ ΔΙ᾽ " οὐ δῆτα, ἔφη. Ὃ ὦ ἄρα 

σ“ 

ΟΤι9 

ἐπίσταται ἕκαστος; φοῦτο καὶ σοφός ἐστιν ; : ἜἜμοιγε δοκεῖ. 

ΨΥ οὖν, ὦ Εὐθύδημε, καὶ τἀγαθὸν οὕτω ζητητέον ἐστί ; 

ἃ ποιοῦνσας, ἢ] ἘΔά, ργ. ἤ οὐηϊζπηξ, 
αυοά (δβι4]. δάἀαϊάϊὶ : Βιοθδι μΒαροὲ ἄλ- 
λα ποιεῖν εἰ οἴονται ἐθέλοντας», δεῖν. ἘὈΠΡῚ 166- 
[10 νατγῖα Ἰαίΐοτα νἱάθιυσ ἤφο: ἄλλα σοιεῖν 
ἐθέλονσας ἢ οἴονται δεῖν γο] ἢ ἃ οἵονσαι δεῖν. 

Ὀ σερὶ «σοὺς ἀνθρώπους ΕἘΠπὰ. ρζυ. εἰ 

ϑίοθθο οπιϊζιιηΐ σούς. Ἐαυϊάθιη δἰϊαπὶ 
ΡδΌ]Ο. Ροβί, ἘΡῚ γαῖ γΌ]ρΡῸ Βουρίαση εἰδό- 
σας τὰ σερὶ ἀνθρώπους ψγτὸ : ΔΥΠΟυ] τὴ 

ἰπβοσιΐ. 11 ΘΠΙΠῚ βθοῖ, 4. υθϊχαο αἀἰσιῃ- 
ἰὰΥ σὰ περὶ τοὺς ϑεοὺς νόμιμα». 

ο δίκαια οὐ τοι] διοθδυβ οὗσοι σὰ δίκαια 
Βαροϑί, «υπεῖπα οὗσοι οτηττεἶς, απο Θαὺ]- 
ἄθυη αὔθϑϑθ τῃδ]ση. 

ἃ ποτε ἄρα] Ψυμπίίπα ἄρα οἱ ἀοίποορβ 
δριζόμενοι ϑίοθεοιι5 θηθίυβ οτηϊτἶε ; δααῖ- 
ἄθτὴ σοτε δ[ "6556 τη] πὶ, αυοα οίδῃι. Υ οἰβ. 
Κιυσχσῃ οἰ θη]. 

6 ἐσισσήμῃ) ἘΠΔ4. ρῥυϊπηαυιηι ἐσισσήμης 
σοΥοχὶς (ὐδβίαὶ. 

ἔ ᾿Ἐσιστήμη ἄρα] 11 Ρίδηθ " ,"Βοογδίθπι 

ἀϊδρυιαηίοιαη. ἱπάποῖς ῬΙαίο ἴῃ ΤἬρεῖοίι 

Ῥ. 55. ἾΔρ᾽ οὐ σὸ μανθάνειν ἐστὶ τὸ σοφώτερον 
γενέσθαι περὶ ὅ μανθάνει σις -πτ οφίᾳ δὲ γ᾽, 
οἶμαι, σοφοὶ οἱ σοφοὶ---μῶν διαφέρει σὶ ἐσισ- 

σήμης ἣ σοφία, ἢ οὐχ᾽ ἅσπερ ἐπιστήμονες, 

σαῦτα καὶ φσοῷφοὶ,--ταυτὸν ἄρα σοφία καὶ 
ἐπιστήμη. 

δ᾽ πᾶσιν ὠφέλιμον)] Ἑδάριη αϊβρυϊαίῖο 
Οὔτ Αὐήβεῖρρο Τὰ Πα Ιΐα σαρσα ᾿ἰἰρτο 11]. 
(Δ. Ὑ}1}1. βθοῖ, 2.-τϑ, 

ἢ ἄλλῳ ὠφέλιμον) ΘΌΒ] πρὶ ραγεοἰ ρα τα 
ἂν τρδ] οί ἊΝ οἰβκρ, σϑοίΐο. 

Σ ἢ, Ι] ἐστιν; ὀνομεάξεις υ] ραΐαπι Ἰθο. 

τἰοηθτὰ ἢν, εἴ ἐστιν, ὀνομάζεις ἴΐαι Ἰον]Ξοῖτηδ 
ΤΑ ΟΠΘ ΘΟΥΥΘΧῖσθΘ τη νἱάθου. Αα 
ἄλλως πὼς τροίθ ΤῈ ΘΓΓΙΣ ΒΘ] ΘΠ 5. ἢ ἐστι» 
Νυπι Δ} 116 Ρυ]οἤσατα ἀἰοἰ ταν ΔἸ χα, ηἰσὶ 
αυδίοθπιβ ἰὰ ΡΟ]ΟΒΓΏση οϑὲ παῖμστα 508 ὃ 
δὲ ϑηΐ σὸ καλὸν ΘΧ ΘΒΓῸΠῚ ΓΟΙΌΤῚ Πι|-. 

ΤῊΘΙῸ, 40: σρός σι ἀἰσι αν ἃ ῬὨΪ]ΠΟΞΟΡΙ5, 
πῶ γοίογαπτογ δὰ αἰϊαὰ αυϊά, 418 ἀἰϊοῖ 
υἱάθηΐογ Βΐς ἃ Χομορμοπίθ τά σως λεγό- 
μενα. ϑ'οᾷ νἱάξαταιϑ ᾿η ουρυϑέμτῃ δ] ἰοΥ ΠῚ 
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ἸΠῶς ; ἔφη. Δοκεῖ σοι τὸ αὐτὸ ὃ πᾶσιν ὠφέλιμον εἶναι; 
ΓΑ "» 

Οὐκ ἔμοιγε. Τί δὲ; τὸ ἢ ἄλλῳ ὠφέλιμον οὐ δοκεῖ σοι 
Ν Ὰ 7 

ἐνίοτε ἄλλῳ βλαξερὸν εἰναι ; Καὶ μάλα, ἔφη. ΓΑλλο δ᾽ ἄν τι 
7 3 Ν “" Β΄. ν φδ ΕΘΝ, ΝΒ, ἢ δ ῳΨν 

φαίης ἀγαθὸν εἰναι, ἢ τὸ ὠφέλιμον ; Οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. Τὸ ἄρα 
ὑφέλιμιον ἀγαθόν ἐστιν, ὅτῳ ἂν ὠφέλιμον ἢ ; Δοκεῖ μοι ἔφ 
.᾿ κν Ἀ ᾿ Νιυ Σ »"΄ ᾽ μ ΑΝ ΐ «“ β " τὰ 

Τὸ δὲ καλὸν ἐγχοιμεν ὧν πὼς ὥλλως εἰπέιν» ᾿ἤγ ἢ ἐστιν, 9 
᾽ ᾽ὔ Ν “Ἃ με Ἃ δι Δ ιν δὲν - ΗΝ ὦ 
ὀνομάζεις καλὸν ἢ σωμῶ ἡ σκευος ἡ αλλ οτίουν, ὁ οἰσθα 

Ἀ , Ἂ 2 .Ἶ 7 3 ᾽ ᾿ ΔΓ “ » “" 

πρὸς πάᾶντω καλὸν ον; Μὰ Δι οὐκ ἔγωγ᾽, ἐφη. ᾿Δρ οὖν, 
πρὸς ὃ ἂν ἕκαστον γρήσιμιον ἦ, πρὸς τοῦτο ἑκάστῳ καλῶς 

“Ὁ ' μὺ } 

ἔχει χρῆσθαι : Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Καλὸν δὲ πρὸς ἄλλο 
ἵ “ -“" 

τι ἐστὶν ἕκαστον; ἢ πρὸς ὃ ἑκάστῳ καλῶς ἔχει γρῆσθαι; 
» ἊΧ δὼ ὦ ᾽ 2 Χ ΄ ΕΝ Ὁ Α 

Οὐδὲ πρὸς ἐν αλλον εφη. ν χρήσιμον ἀρῶ κῶλον ἐστι 
“" “ -» πρὸς ὃ ἂν ἢ χρήσιμον: ᾿Ἐμοιγε δοκεῖ, ἔφη. 

Κ᾿Ανδρίαν δὲ, ὦ Ἐῤθύδημιε, ὥρα τῶν κωλῶν νομίζεις τὸ 
" 7 Ν “" 2] 3 3 ΄ “' 

εἶναι; Κάλλιστον μὲν οὖν ἔγωγ. εῷη. Χρήσιμον ἄρα 
3 Ά, Ν δῦ Κ΄ ΄ ν᾿ 3 7’ Χ ἀϑῶν ,,3. 

οὐ πρὸς τὰ ἐλάχιστω νομίζεις τῆν ἀνδρίαν; Μὰ Δί᾽, ἔφη, 
΄ Ν “ " “ - 

πρὸς τὰ μέγιστα μὲν οὖν. ᾿ΑΡρ’ οὖν δοκεῖ σοι πρὸς τὰ 
δεινά τε καὶ ἐπικίνδυνα γρήσιρον εἶναι τὸ ἀγνοεῖν αὐτά ; 
Ἥκιστά γ᾽. ἔφη. ΟἹ ἄρα μὴ φοξούμενοι τὰ τοιαῦτα, διὼ 

Ἀ Ἁ "57 “3 3 3 ὃ - ᾽’ὔ| ᾽ ᾽7ὔ Ἄν, ἊΓ 

φσὸ μιῆ εἰδέναι τί ἐστιν, οὐκ ἂν ρείοί εἰσ 5 Νή Δι εφης- 
᾿ «Ὁ ΄- ΄“ὡωῳ 

πολλοὶ γὰρ ἂν οὕτω γε τῶν τε μυαινομένων καὶ τῶν δειλῶν 

δῃηποίαία, 4ἱ 5ουθοθαῦ ἢ εἰ ὀνομάξεις. 
Ῥτφίογθα ἴῃ ἀσδθυβ 5 σοΙτ ΟΠ} θ05 
νἱατη Ποὺ ᾿ποϑῦ, σαοα 5Θα 65 οὐκ ἔγωγε 
ΠΟη μαθεῦ ἴα, δα ΄υοά τοΐεγαϊαν νϑυθιτη. 
Ἐείεδγθπάμστη δυΐθτῃ νἱἀθίμν δα ὀνομάζεις. 
1π ὙΝ εἰβκὶῖ σοῃ]θοίμγα, αφαατ οχ ΕἼοσθη.- 

ορίπἴοπϑϑ οὖ Πργογατα βου ρίογασα νασὶθ- 
(αἰο5. [π᾿ τηδγρίὶπα ϑίθρῃ. εϑὶ Ἰθοίϊο ἢ 
ἔγεσσιν ὀνομάζειν. ἴῃ Μοκδίαπο 1. ἢ καὶ ἐσ- 
σὶν ὀνομάξει.. Ἐχ ΕἸογοπεῖπο Εῦ. δβδγίυσ 
Ἰοοεῖο ἔχοι, 428 ἔοτίθ ρογεϊποθέ δά νυ]ρὰ- 
τατη ἔχοιμεν. Βοἴβα οοῃ]οῖθθδέ βουῖθθη- 
ἄστη ἢ ᾧ ἔσσιν, ὃ ὀνομάξεις, δῦ 5ογναΐα 
να]σαία βοπρίυγα, ὃ δηΐί οἶσθα ἀο]εθαί. 
Ψυϊραίατη ἀφέεπαοθαϑῦ 18, αὐ εἰ ἔστιν αἴο- 
στη 5ἰΕ αὐ εἰ τύχοι, ἐποηιρϊ σαιιδα : ἤοο 
ἶθὶ ρυοθοίαγ, βου θοπάμτη σθηβεθδί ἢ ἔστιν, 
ὃ ὀνομάζεις καλόν. Ῥγοχῖίτηθ ἃ νθῦὸ δΌξαϊ 
ΗΙπἀοθυγρ; οογτίρθηϑ ἢ ἡ ἐστιν ὀνομάζειν ;---- 
ὁτιοῦν οἷσθαᾳ. ϑϑιτοίῃϊο ἴπ τηθηΐθπὶ νϑηϊΐ ἤ 
ἐστιν εἰ ὀνομάξεις. Πα οὐταιϊε ἢ, εἰ ἐστιν 
ὀνομάζειν, 46 5ρηίοητία: μίολτιπιυ Ὁ67Ὸ 
φιιία οἷέ πτν αἴϊο πιοάο ἀἴσοτα ροϑϑἴηιιι8, 
γπαπι ὶ ἰϊοσαὶ ποηιΐσιαγε ρὨμίολγιηι σοΥριι8 
εἷς. ὑφ σοῃβι!ο ϑοογδίῖβ δὲ (οἱ ταίῖο- 
οἰπαίίοπὶ Ρ᾽δηθ ϑϑοῖ οοηίγατία, [1άρφτῃ νἱ6- 
(γ ἀρ οσοττεσίίοπε 1. Μ. Ἐδθτὶ ἃ ϑ ο Ζῖο 

{πὶ ΕΣ. βογὶρίαγα ἀυθῖα σοποίηπαν, εἰπεῖν, 
ἢ ἔχοις σι ὀνομάζειν ἀφοθοαῦ ὧν δοοθάεχο, 
ἔχοις ἄν. Μεγυμα Ὀγον βϑίηηα να δὰ νϑ- 
γΌτα τη ἀποοτο ν] ἀθθαίιγ θα, 4υδγα 5Ό ΠῚ 
ἸηρσΎρθβαϑ. 

Κ ᾿Ανδρίαν δὲ] (ὐαϑία]. ϑίθρῃ.- 11. οἱ 
ϑιοῦφυϑ Ρ. 94. ἀαπί δὲ, αιιοά οοίοτα Εἰ 4, 
ΟἸηἰβουαηΐ, αἴιδ ἀνδρείαν 5ογΐρίαση ἢᾶ- 
Ὀοηΐ. 

Ι ΓΑρ᾽ οὖν] ϑίοραυσ δἰπυρὶοχ ὥρα ἀαί, 
ἀρίποορϑ ἥκιστα γάρ. 

ΤᾺ σῶν σε μαινομένων] Τα αὐτὴ 5ίοτο 
οὐ οββ, 1, ιορῇ. 560, σῶν γε εοβί ἴὼ 
το αι 15 ΠΡΥῖ6, ποαίγατα ἴπ Ναῖϊς, 1 οἱ 
ΕἸον. Ε'. 
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ἀνδρεῖοι εἶεν. Τί δὲ ; οἱ καὶ τὰ μὴ δεινὰ δεδοικότες ; Ἔτι 

γε. νῆ Δία, ἦ ἧττον», ἴφη. Αρ οὖν τοὺς. μὲν ἀγαθοὺς πρὸς σὰ 

δεινὰ καὶ ἐπικίνδυνω ὁ ὄντας: ἀνδρείους ἡ ἡγῇ εἰναι, τοὺς δὲ κα- 

1 κοὺς, δειλούς; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ᾿Αγαϑοὺς δὲ πρὸς τὰ 

τοιαῦτω νομίζεις ἄλλους τινὰς, ἤ τοὺς δυναμένους " αὐτοῖς 

καλῶς χρῆσθαι; Οὐχ, ἀλλὰ τούτους, ἔφη. Κακοὺς δὲ 

ἄρω τοὺς οἵους τούτοις κακῶς χρῆσθαι ; :; ΤἼῴαὰς γὰρ ολ-- 

λους ; ἔφη. ἾΑρ’ οὖν ἕκαστοι γρῶνται, ἢ ὡς οἴονται δεῖν ; 
Πῶς γὰρ ἄλλως; ἔφη. ἼΑρα οὖν οἱ μὴ δυνάμενοι καλῶς 

χρῆσθαι, ἴσασιν, ὡς δεῖ, χρῆσθαι; Οὐ δήπου γε, ἔφη. ΟἹ 
ρα εἰδότες, ὡς δεῖ. χρῆσθαι, οὗτοι καὶ δύνανται :, Μόνοι 

γε, ἐφη. ΤΙ δέ; οἱ μῆ διημαρτηκότες ἄρα κακῶς χρών- 

τῶι τοῖς τοιούτοις; Οὐκ οἴομαι, ἐφη. Ο; ἄρα, κακῶς 
χρώμενοι διημαρτήκασιν ; Εἰκός γε, ἔφη. Οἱ μὲν ἄρα 

ἐπιστάμενοι τυῖς δεινοῖς τε καὶ ἐπικινδύνοις καλῶς γρῆσθαι; 

ἀνδρεῖοί εἰσιν, οἱ δὲ “ἃ διαμαρτάνοντες τούτου δειλοί ; Ἴμοιγε 

δοκοῦσιν, ἔφη. 
Βασιλείαν δὲ καὶ τυραννίδα ἀρχὰς μὲν ἀμφοτέρας ἡγεῖτο 

εἰνοαί» διαφέρειν δὲ ἀλ θαι, ἐνόμιζε. τῆν μὲν γὰρ, ἑκόντων 

τε τῶν ἀνθρώπων καὶ “κατὰ νόμους. τῶν πόλεων ἀρχῆν, βα- 

σιλείαν ἡγεῖτο" σὴν δὲ ἀκόντων τε καὶ μῆ κατὰ γόριους, 

ἀλλ᾽ ὅπως ὃ ἄρχων βούλοιτο, τυραννίδα. καὶ ὅπου μὲν 

ἐκ τῶν τὰ γνόμιμω ἐπιτελούντων αἱ ἀργαὶ καθίστανται; 

ἢ χαύτην τὴν πολιτείαν ἀριστοκρατίων ἐνόμιζεν εἰναι" ὅπου 

δ᾽ ἐκ τιμημνάτων, πλουτοκρατίαν' ὅπου δ᾽ ἐκ πᾶντων, 

δημοκρατίαν. 

13. ἘΝ δέ τις αὐτῷ περί φου ἀντιλέγοι, μηδὲν ἐ ἔχῶν σαφὲς 

λέγειν, ἀλλ᾽ ἄνευ ἀποδείξεως ἤτοι σοφώτερον φάσκων εἶναι, 

8 ὃν αὑτὸς λέγοι» ἢ πολιτικώτερον ἢ ἀνδρειότερον ἢ ῆ ἄλλο τι 

ἃ αὐτοῖς; καλῶς] Θιοῦθοιις σούτοις καλῶς 

Βαθοι. 
Ὁ ὡς οἵοντα!] Τία οὐ ϑίοθθοο (αϑίδὶ. 

Βτοάτι Πἰρυῖ, 5655. οὲ Βιθρἢ, ὡς οἷόν σε Πᾶ- 
Ῥοης 4. ρὑγ. οὐ Δ ἼΠ4ο}ν. οἷοί τ᾽ εἰσι 085. 1. 

ς Τί δέ; ̓] Βιοῦσιι5. Τί δαί; μιαροῖ, 

ἃ διαμαρτάνοντες] “]αμτῖηα μὴ ἅμαρτόν- 

«ὲς τοῦτο ἀαἴ ; τούτων ϑίοθεοιις. 

6 κατὰ νόμους] Βιοθεθς χατὰ σοὺς νό- 

μου: Ὠδθοῖ. 

Γ ταύτην τὴν] ϑϑίοθεθιιβ σαύτην μὲν τὴν» 
ἀοϊηο σ΄λουτοκράτειαν ἀαι. 

δ ὃν αὐτὸς] ΔΜ αγρο Βίορῃ. ὧν αὐτὸς ἀκα, 

οὗ ταλ]οθαὶ ΝΥ οἰβκο, ψιιοηΐδῃ αὐτὸς αα ξο- 
οταΐθμη δἰ: τοίου τη. 

ἢ ἂν πάντα͵] Ζϑυπῖο ἀεὶ πάντα 5ουῖθ6η- 

ὡν μδδ 
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ἢ "ο᾿ ͵΄ὕ δι᾽, Ἀ ε ΄, 2 “ “ χΖ Ἁ ͵ 

τῶν τοιουτῶνς, ἐπ’ τῆν ὑπόθεσιν μόρον ἐδν αν ΦᾺΣ τὸν λο- 

γον ὧδέ πως" ΦΌῆς σὺ ἀμείνω πολίτην. εἰναι, ὃν σὺ ἐπαινεῖς, 
ἢ ὃν ἐγώ; ᾿Φημὶ γὰρ οὖν. ΠῚ οὖν οὐκ ἐκεῖνο πρῶτον 

ἐπεσκεψάμεθα, τί ἐστιν ἔργον ἀγαθοῦ πολίτου ; Ποιώμεν 
φοῦτο. Οὐκοῦν ἐν μὲν χρημάτων διοικήσει κρατοίη ἄν. ὁ 
χρήμασιν εὐπορωτέραν τὴν πόλιν ποιῶν; " Πάνυ μὲν οὖν, 
ἔφη. Ἵν δὲ γε πολέμῳ, ὃ καθυπερτέραν τῶν ἀντιπάλων 
Πως γὰρ οὗ; Ἔν δὲ πρεσβείᾳ, ἀρῶ ὃς ἂν φίλους ἀνεὶ 

πολεμίων παρασκευάζη; Ἑϊκότως γε, Οὐκοῦν καὶ ἐν ὃδη- 
μηγορίῳ, ὃ στάσεις τε παύων καὶ ὁμόνοιον ἐμποιῶν; ᾿' "Ἔ- 
μοῖγε δοκεῖ. 

Οὕτω δὲ τῶν λόγων ἐπαναωγομένων, καὶ τοῖς ἀντιλέγουσιν 
αὐτοῖς φανερὸν ἐγίγνετο τἀληθές. τ Οχότε δὲ αὐτός τι τῷ 
λόγῳ διεξίοι, διὰ τῶν μάλιστα ὁμολογουμένων ἐπορεύετο, 
γομίζων ταύτην τὴν ἀσφάλειαν εἴνοίι λόγου. τοιγαροῦν πολὺ 

μάλιστα, ὧν ἐγὼ οἶδα, ὅτε λέγοι; φοὺς ἀκούοντας ὁμολο- 

γοῦντας ἀξ εχ: ἔφη ὃς καὶ “Ὅμηρον σῷ ̓ Οδυσσεῖ ἄνο- 

θεῖναι, " τὸ ἀσφαλῆ βήτορα εἶναι; ὡς ἱκανὸν ο αὐτὸν ὀντὰ 
διὰ τῶν δοκούντων τοῖς ἀνθρώποις ἄγειν τοὺς λόγους. 

ΟΑΡ. ΝΠ]. 

ΘΕΜΟΝΒΤΒΑΤ ΒΟΟΒΑΤΕΒ, ΟΥἹΌ ἘΤ ΟΥΑΔΝΤΌΜ ΙΝ ΑἈΤΕῈ ΟὔΔΟΌΕ, 

ΝΕΙΌΤ ΘΕΟΜΕΎΥΚΙΑ, ΑΒΘΥ̓ΒΟΝΟΜΙΑ, ΑΒΙΤΗΜΕΤΙΟΑ, ΜΕΡΙΟΑΆ, 

ΘΙΒΟΕΝΘΌΌΜ 511,0 ΑΠΕΟῸ Τ. ΟΥΔΒΤΙΟΝΙΒΌΒ ἹΝΤΕΙΙΈΟΤΌ Ὁ1Ε- 

ΕἸΟΙΙΙΒῸΒ ὕὉϑύῦοῦυξ ἸΝΑΝΙΒῸΣΡ ΝΕΟΘΙΈΕΟΤΙΒ, ἘΔΒ ΒῈΡ ΤΑΝΤΌΜ 

σΟΟΝΟΒΟΕΒΒΕ “ὉΒΕΛΊ, ΟΥΖΣ ΑὉ ὙΙΡΑΜ ΘΟΜΕΒΤΊΟΑΜ ΟἸΙΨΔῈΜ- 

ΟΕ ΒΕΟΤΕ ΙΝΘΤΙΤΌΕΝΘΑΜ ΘΕΒΕΝΡΑΜΟῈΕ ΡΕΒΤΙΝΕΝΤ. 

Ὅ Ν᾿ " ς “ Ἁ ε “ 7 ᾿ 3 7 Σ [ 

τι μέν οὺὖν ὥπλως τήν εαὑτοῦ γνωμήὴν ἀπεφαίνετο Ζω- 
΄ Ἁ Ἀ . - Ψ τ᾿ Νὰ ΩΣ ν.- Ἵ " 

πρατῆς προς τοὺς ομιλουντας αὐτῶ; δοκεῖ ῥμοι θήλον ἐκ τῶν 

ἄυτα νἱἀοθαΐιιν, ργοραπίθ ΥὟ οἰδκίο, γ- 
ΤΌΝ βῴθρθ 16 ροϑίίτὶ ἄν ΥΘΡΟΥΙΓΟΥ, Ὁ] 
ΧΟΙΏΡ]Σ οαιιθὰ χοίουίωγ Γἀοίαχη Ποιμ] η15 ἀ]1- 
4υοά. 

1 Τί οὖν οὐκ --- ἐπεσκεψάμεθα) Ἐχ δίη- 
ἄἀοῦ. οὐ ἘΊογθης. (.. ἐσισκεν ὄμεθα ἄἀράϊ 
Εγποϑε ργοραπίο ϑοθιχῖο, 4] νυ] ραίατα 
ἔοτγτωάτη Πἰσ Ἰοσιτα μαῦοτο ποραῖ, Μαγρο 

ΞΡ. οὐτὴ ΕἸογοπι. Α. Β. ἐσισκεψώμεθα 
οἵϊονί, φυοὰ ὙΥ οἰβίδηδ τθοθριῖ, ΕἸογθηῦ. ἘΣ. 
ἀαΐ ἐπεσκεψψαίμεθα. ΝΙΒΠ τηυίαιίοηο ορβ 
6556. ἀοοιΐ δα ργὰ δὰ 1}. χὶ,,15. 

Κκ Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ἢ πῆμα ἢ ἔφη ΟΥ̓ εἰ, 
1 "Έμοιψε δοκε!.] Εαὰ. γγυ. δοκεῖ οτηϊῖ- 

ταπί, ᾳιοά (δ514]. δἀάϊαϊο; οῳάρπι ἀοίῃ.- 
605 ἀληθὲς Πα ηί. 

14 
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εἰρηρ, ἔγνων εἰναι" ὅτι, ὃ καὶ " αὐτάρκεις ἐν ταῖς προσηκούσαις 

πράξεσιν αὐτοὺς εἰναι ἐπεμελεῖτο, γῦν τοῦτο λέξω. πᾶντων 

μὸν γὰρ, ὧν ἐγὼ οἶδα, μάλιστα "ἔμελεν αὐτῷ εἰδέναι, 
ὅτου τίς ἐπιστήμων ς εἴῃ τῶν συνόντων αὐτῷ. ὥνιδὲ προσήκει 
ἀνδρὶ καλῷ κἀγαθῷ εἰδέναι, ὁ ὅ τι μὲν αὐτὸς εἰδείη. πάντων 

προθυμότατα ἐδίδασκεν᾽ ὅτου δὲ αὐτὸς ᾿ ἀπειρότερος εἰ. 

πρὸς τοὺς ἐπισταμένους ἦγεν αὐτούς. ᾿παϑηνεν δὲ καὶ 

μέχρι ὅτου δέοι ἐμπειρον εἰναι ὑκάστου "πράγματος. Τὸν 
ὀρθῶς πεπαιδευμένον. αὐτίκα “γεωμετρίαν μέχρι μὲν τούτου 

ἔφη δεῖν μανθάνειν, ἕως ἱκανός τις γένοιτο, εἴ πότε δεήσειε, 
γῆν μέτρῳ ὀρθῶς ἢ παραλαβεῖν ἢ παραδοῦναι ἢ δια- 

γεΐμμαι; ἢ ἢ ἔργον ἀποδείξασθαι. οὕτω δὲ τοῦτο ῥάδιον 
εἶναι μαθεῖν, ὥστε τὸν προσέχοντα τὸν γοῦν τῆ μετρήσει, 

μα σήν τε γῆν ὁπόση ἐστὶν εἰδέναι, καὶ ὡς μετρεῖται ἔπισ- 

τάμνενον ἀπιέναι. “Ν «δὲ μέχρι σῶν δυσξυνέτων διωγραμ.- 

τῇ Ὁσότσε δὲ] Οτηΐβϑυτα ἰὴ Ἐ 44, μγ. δὲ 
αἀατϊαάϊ (δβίαὶ, 

ἢ τὸ ἀσφαλῆ) Εάἀά. ΡΥ. τὸν Βαθοπξ. 80- 
γαῖα. ἱπιογργοίδιίομθηι Ἰαυ αὐ ΠΙοπγϑῖ5 
Ἡ αἷῖς. ἀθ Ατίϑβ Ὁ. 8. 

ο αὐτὸν ὄντα] {πηι1πὰ ῬΙΟΠΟΠ θη. ΟΠ, 510. 
ἃ αὐτάρκεις.] Θυοα ρτοηγίβογαῦ οαρ. ὅ. 

ἄσροτο, αυρτηοάο ϑοογαίεβ αἰβοῖρι]ος μη- 
χανικοὺς οἰδοουις, πὰτσ ΘΧβθα ζιγ, 

Ὀ ἔμελεν αὐτῳ] δῖος ΑἸάϊηα, (αβῖαὶ. οἵ 
δίθρι. ἐμὲ δ᾽ ἐν τῷ Φαππα. ἐπεμελεῖτο 
σοῦ αἰἸοὰπ6 ἀρροβεε Βτοάδιις. 
ὁ εἴη) ἘΔά. ΡΥ. ἦν ἀδῃΐ, ἀοίπαθ σροθυ- 

μώτατα. 

ἃ ἀπειρότερο:] Μαγρο ϑίθρῃ, ἀσείρωτος 
ἘΠοτ, 

6 πράγμασος) ΝοροΙ οχ ἀοοίτηδ οἱ 
βοίθητα ροηαθηϊῖ5. ἢ 

ἔ ἔργον ἀποδείξασθαι) “414 οριι5 Καοϊοη- 
ἄχνην ἀστὶ ρμοτέϊογιοην ἀϑδϑίργιαν ον, ̓Ἰμίουργο- 
ἰαυ5 ογαΐ ΕὙΠΘΒΙ ; σοηίγα ΘΡῸ ἴπ Ρ.ΟΓΟ 
Τα οτιθ σοτηραγαΐο ἰοοο Ῥ]αίοπῖοο ΨΠ1]. 
Ῥ. 151. δὲ πρατη ρσϑοιηθίν ἀοβηϊς 8ο- 
οἴαΐος πρὸς στραποπεδεύσεις καὶ καταλήψεις 

χωρίων καὶ συναγωγὰς καὶ ἐκτάσεις στρα- 
φσιᾶς νογίοσο δὸς τηδ μούάτα : ορϑγαηη αἰϊ- 
χιαην ρον ἤοονε, «ἰδὲ ηιϊογιδιινα σπϑοηιθίγῖσα 
ΟΡριι5 ὁε. Δι φηΐτα ὙΥ̓ οἰβικθ Ροὺ Ἰϊησιιεθ 
Ἰοροβ μοῦ βοσὶ ροββθ πϑρᾷῃβ, (ἀθθεγο θη Ϊπὶ 
6556 ἤ ἄλλο τι ἔργον ἀσοδ.) ΘΆτω βϑπίθη- 
ἘΠ} ΠΟῚ. 5ΟἸ τ 0 “Πος ἸοοῸ δἰίοπαγα βορὰ 
νᾶρα ΠῚ οὐδ ὨΪΤηἷδ πος 5αιῖϊβ ἀθ ἢ ηἰίδτι 

6556 σϑηβθέ ; Ϊάθοσιρ ΕΓ Θβέπιτα βθαι 
Οὐοπίτα ἀποδείξασθαι ΠΘΡῸ 6556. ἀδοΐστιαγε ; 
ἀρροραξ θηϊπὶ ἀσοδεῖξα,; 6550, διανεῖμαι, 
αὐ παραλαβεῖν οἵ παραδοῦναι, Ἰσοὲ δὰ μο- 
γραϊαΐθτη οὐ Ἰοοδίϊομ πὶ ἀστὶ γρίευγο : ἔρ- 
γον ἀποδεῖξαι 6556ὲ βουνὶβ. Ορβ ἴῃ ἀστὸ [α- 
οἰαπάμπτα δὰ τηθηβαγδτη ἀἸβίσ Βαουθ. ϑρὰ 
ν6 ] δ. σοῖς δούλοις ἀἀΔάϊ ες Ορὶθ ουαί, 
Ωυοά νοῖὸ δὶἐ υἱῦγ ἀοοέιι5 Χ ΘΠΟΡ ΟΠ έθ ΠΣ 
ἀορυΐδδο 6ΟΧ ἱπίοθυρυθίδιοηθ τῆθα 50  θ ΥῸ 
ἢ ἄλλο τι ἔργον ἀποδείξασθαι, τη8] 5 Παρθοΐ 
ῬΡομάϊιιβ. Θιυϊοαια 51, ἀποδείξασθαι Υἱχ 
Ἰοσυτα Παθοί, δῦ ϑϑξ τι5ὰ ΤΆΤΙΟΤΘ ΡΙῸ ἀσο- 
δεῖξαι, Ῥοβίξιι μη. {81 νϑτὸ ἔργον, Ὀρι15 ἀσπο- 
δεῖξαι ("οὶ ἀποδείξασθαι.) ἴαοϊατα δὰ τηθη- 
5 ΥΔΤΩ Ἰιϑίδ π) ἀθηηοΠϑίγαγθ, οὲ ἀρργοδανὸ 
ἐυϊβ πὶ ἱπίογρυθίου, για ΒΌΡτα ΤΣ, 
10. σὸν ῥυθμὸν δὲ πότερα μέτρῳ ἢ σταθμῷ ἐ ἐσι- 
δεικνύων (πα! τι ἀποδεικνύων) πλείονος σιμᾶ; 

5 δ σῇ 1)ὲ βοπίθηϊτία ϑοογαϊΐσα 5ἷο δὰ 
ῃ. 1. Ζθϑιπο : ““ ϑοογαΐθϑ ΠΟ οὐηῃΐηο ἱτη- 
Ῥγοῦαθαὶ σϑουηθίγϊθο δὲ δϑίγοπομηΐεο βία.- 
ἀϊατη, βοάὰ ῬἜ βου ΠΏ διιδθ εθίϑιϊβ τηο- 
ΘΠ}, 41 ΟἸΏΠΘΙ ΟΡΟΙατ σΟἸ]οοαθαηΐς ἰὴ 

ας βθοηίθυβ αἰ ΒΟ Ἰοσῖθ5 ἀθ ἤσωτγα ἔου- 
τὰ οἷο, πϑρ]θοία Ῥγοσβιβ ΡὨ]Π]οβορ μα πιο- 
γα]. Οὐπὴ Χοπορδοπίς σοηνθηϊς ἴρ56 
ΡΊαῖο Ῥῃωᾶ. ος 46. 5βεᾳ.Ἡ. Αἰηϊι β8πθ.Ἅ 
ΔῸ ὑϑὶι νἱϊδο σου, γι 115. οἵ ΤΟΥ} 15, ΠΌΔΙΩ 
850] βρθοίαθας ῬΉΠΟΘΟρΡ ι5, Αἰ ΘΠ. ΠῚ 
ΟΥ̓Αΐ Β.ΠΊ ΠῚ ΠΔ Θ᾽ πο αϊ τοῦτ διιαϊ- 
Ὁπ|.᾿ [π τὰηία αὐτὰ ΤΟ Δ ΠΙδαγιιηι 
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μάτων γεωμετρίαν μανθάνειν ἀπεδοκίριαζεν. 8 δ΄ τι μὲν γὰρ 
ὠφελι οἰή ταῦτα, οὐκ ἔφη ὁρῶν" καΐτοι 

ἔφη δὲ ταῦτα ἱκανὰ εἶναι ἀνθρώπου βίον κατατρί- των ἣν. 

βειν, καὶ ἄλλων πολλῶν τε καὶ ὠφελίμων 

ἀποκωλύειν. ᾿Εκέλευε δὶ ε 

γίγνεσθαι; καὶ ταύτης μέντοι μέχρι τοῦ 

καὶ μηνὸς καὶ ἐνιαυτοῦ δύνασθαι γιγνώσκειν, 

καὶ 

"ὕ 

᾿ οὐκ ἀπειρός γε αὐ- 

μαθημάτων 

ἀστρολογίας ἐρυπε ίρους 

νυκτός 7ε ὥραν 

κ 

τ ἕνεκα πορείας 

ξῈ καὶ πλοῦ καὶ φυλακῆς" καὶ ὅσα ἄλλα ἤ γυκτὸς ἢ μηνὸς 

ἢ ἐνιαυτοῦ πράττεται, πρὸς σαῦτ' ἔχειν τεκμηρίοις χρῆσθαι, 

σὰς ὥρας τῶν εἰρημυένων πὰ δμαγεννζρινοννοιςι 

ῥᾷδια εἰναι μυοιθεῖν παρά ΤΕ 

σῶν καὶ ἄλλων πολλῶν, οἷς 

Καὶ ταῦτα δὲ 

9 σῶν γυκτοτηρῶν καὶ κύβερνη- 

ἐπιμελὲς ταῦτα εἰδέναι. 

δὲ Ῥ μέχρι φούτου ἀστρονομίαν μανθάνειν» μέχρι τοῦ καὶ 

4 τὰ ῥιῆ ἐν τῇ αὐτῇ περιφορᾷ 

καὶ τ ἀσταθμήτους ἀστέρας 

ἰηΐδηίία δὲ ἱπθρίο Θοϑιπ ] ΟΡΌΥΤ ΤΠ ΤΠΟΤΌ, 
ΘΟ Θ ΓΔ ΠΏ οὐ Δί γοποιηΐδτη δὰ γ65 ἴῃ- 
το]]θοίατη Ὠυτ θη πὶ ἰγαηβοθπἀθηΐίθα 80- 
σογητηοάδγο σΟηδηἑγη, ΠΟῺ ΤΩΪΓΑΌΙ ΠῈΣ 
βθῃϊθηίδτη ϑοογδίϊθ, 4] ΤΟ 65. ΠΟΠΏΪΏ ΠῚ 
ΘΧΟΟΙ τηϑ]οθδῖ, σαδτη νἱοΐατη δίᾳιιθ ἴη- 
Βεῃΐατῃ δγέυτη ΕΠ ΐθ, Ἐϊαπάθιη μο- 
αἴθ σδηί!θπάτα στϑρθίιμηΐί, 4111 δγίοβ ᾿ἰβίαϑ 
Ῥίδπθ Ἰξποτδηξ. 

Ὦ οὐκ ἄπειρος) Ἡδθαογαῖ οπΐτὰ ΤΠθοάο- 
ΤΌΤ ΟὙΥΘΏ ΘΟ ΏΓῚ ΤΩΡ 5ίΓΆΓη, ἀ8 (110 5ιιργα 
ΤΥ τοὶ 

1 μαθημάτων] ϑϑρεοοΐαχῃ ὙΝ οἰκο νο- 
σΔὈΌ]Ότη, φαοπίατη Β  ϑϑαγίοιι Ομ 511, ἀθίη 46 
ἴρβα Χεπορἤβοη βθοΐ, δ. βαῃάβθιη 56η- 
ἰρηίίαπι δῦθαιθ ἢος ψοσαρυϊο τοροίϊξ : 
ἀδηΐί ἽὙΕΒετα βειι5 Οτδΐῖ. ρ. 618. ἀθ 8ο- 
γαῖ Ἰοαιθπδ: οὗπος ταῦτα μὲν οὖκ ἐνός- 

μιζεν εὑρετὰ εἶναι ἀνθρώπῳ, ἀλλὰ κασατρί- 
βειν τὸν βίον καὶ τῶν ὠφελίμων ἀποκωλύειν 
οτηϊϑὶς μαθημάτων. 5οά δυοίογιίας ΤΠ6- 

τη ροίοϑε ἰΐδτα δὰ βθοϊϊομθπι 5. τὸ- 
[ευτῖ. 

Κκ ἀστρολογίας] Μαῦρο ϑί}ρ!, ἀσσρονο- 
μίας δΔῃῃοίαν!ι. 

Η γυκπός σε ὥραν} Βοαυϊαν βἰαία σὰς 
ὥρας τῶν εἰρημένων: εἴ βυρτᾶ ΓΝ. 11,4. ραγὶ- 
ΤΟΥ βιηΐ ἡ ἡμέρας οἵ νυκτὸς ὧραι, ἀοίηάο μη- 
νὸς μέρη. Ἧιυς Ῥοχεποὶ ἰοςι5 Ῥ]αίοη 5 
Ἐδεῖρυθ!]. ἤ. Ρ. 156. Τρίτον ϑώμεν σοῖς 
γίοις μάθημα σὴν ἀσαρονορεία»" “Τὸ γὰρ σερὶ 

ὥρας εὐαισθητοτέρως ἔχειν καὶ μηνῶν καὶ 

ὄντα; καὶ τοὺς πλάᾶάνητάς “4: 

γνῶναι, καὶ τὰς ἀποστάσεις 

ἐνιαυτῶν οὐ μόνον γεωργίᾳ οὐδὲ ναυτιλίᾳ 
σροσήκει ἀλλὰ καὶ στρατηγίᾳ οὐχ, ἧττον. 

τὴ ἕνεκα] Ε)4 4. ρΡγ. οὕτῃ Ῥανῖβ. {1. τοῦ δᾶ- 
ἀϊζϊατα παρϑηΐ ἀθίποθρθ. βθασθὴθ ἄλλα 
οταϊίτα πὶ {165 Π{Ὀτὶ Ὑ δσδη]. 

Π διαγιγνώσκονσας) ἘΔ. ργ. οἴ ῬΑΙΙ5. 
Τ1. διαγιγνώσκοντα Παθθηΐ, 

Ο τῶν νυκτοτηορῶν]) Κ᾽) ἀα. ΡΥ, σῶν οὐ! πηΐ, 
οἵ νυκ τοθηρῶν οδἰαηἀπηΐ. ΔΊΔΥΡῸ ϑίΈρΡἢ. νυκ- 
σοτηρῶν ρὑγεθεῖ, αποα 1ῃ ἑθχίῃ τανοοᾶνὶ, 
Τιοοὰϑ οΐπὶ Ῥ] ιοη5 πῃ Θορῃϊβία Ρ. 16. δα, 
ΕΊ ΞΟΠ οσῖ ἀθ ποοίαττα ΡἰβοδίΟη6, πυρευτ καῇ, 
δἰίθῃιβ θοῦ Ὁ Ποὺ ἰοοο, δὲ ἱπθρίβ δὺ Εγ- 
ποϑίΐϊο σογηραγαΐασ. (Ἕπ ἔδοῖὶθιι5. ΘΏΪΠᾺ 
ἰδία ρἱβοαίίο ροσγαρίίυγσ. Ῥγείογοα αχυϊὰ 
Ρἰβοδίουθιιβ στὰ δἰάθγῖθιθ" πϊδὶ σποά 
Ρἴϑοο5 ααϊάαμη 500 δϑίσὶβ φαϊθυδάδτγη ἰὰ- 
ἴογο, ΤΩΙρΎάτα οἵ οαρὶ ἀϊοιηταγ, Ν᾽ ΘΒ Δίου 5 
δυΐξθηι ῬΥθίθυ ἸΠπμδπ 51] γα τα ΤΟΙ] ΠΟΤ ΠΗ. 
γαϊοθολ Ρ᾽ῖπθ Ὠρρ]ραπί,. (οηίγα φρυκ- 
σωροὶ, Ἡμά]ετὴ Ρίπρίι “ΖΕ ΞΟΒΣ] οἱ ̓Αβαχηρι- 
ΠΟΙΐΪ5. Ἰηϊἴτ, ΟὈβογναίου ἰσῃϊιτη Ργε- 
ὨλὨΓΙΟΥ, Οἰιδίος [ἢ βρθοι]ῖβ ΟΥ̓, ατιθιη 
ὈΪ6. ποτηϊπανὶς “ΠΟΥ ἀἰά68. Πἶργὸ 5. οἵ 8. 
οἱ ἴῃ οἰνϊταίθ σὰ Αυϑο σοῃδίϊτααηξ ἀριά 
ΑἸ βίορῃ. νϑῖϑῃ 1161], ἰάθγυσση οτίιιβ 
ἔδοι!θ ἀϊβοοσο οἱ οὔβοινδιθ Ῥοιογδπί. Ἐμ- 
50 νουϊοσγομι Ἰθοίουιθτη νυκτοτήρῶν ΟΘΏ800. 

Ρ μέχρι τούτου) ΨΑΙΚοπασῖο ἱπυτῖ]οιι 
Ἰῃ το ΡΟ ΟΠ Θὰ Ποηβοητ  ἤδο νόθα ΠῸμ 
ἀβϑου ταν ὟΝ οἴθῖκο οοσηρασαηβ ἰοοστα []6- 
(οηἷα τορι. 11. ρ. 95. μόχρι γ! τησούτον 

Τὸ 5 
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αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τὰς 5 περιόδους καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν 

ζητοῦντας κατατρίβε σθαι, ἰσχυρὼς ἀπέτρεπεν. ὠφίλειαν 
μὲν γὰρ οὐδεμίαν οὐδ᾽ εν τούτοις. ἔφη. ὁρᾷν. (σαἴτοι οὐδὲ 
τούτων γε ἢ ἀνήκοος ἦν") ἔφη δὲ καὶ ταῦτα ἱκανὰ εἰναι κα-- 
τατρίβειν ἀνθρώπου βίον, καὶ πολλῶν καὶ ὠφελίμων ἀπο- 

» Ἷ εἶ “ 3 Ὁ 4᾽ Χ 

κωλύειν. “Ὅλως δὲ, τῶν οὐρανίων, ἣ ἕκαστω ὁ “εὸς μηχα- 
μην ἫΝ "ὕ ε 

νῶται, “ φροντιστὴν Ἰώ ΤῊΝ ἀπετρεπεν' οὗτε γὰρ εὑρετὰ 
ἀνθρώποις αὐτὰ ἐνόριιζεν εἶναι; οὔτε “χαρίζεσθαι «γεοῖς ὧν 

ἥγεῖτο σὸν ζητοῦντα, ὡὧ ἐπεῖνοι σαφηνίσαι οὐκ ἐθουλήθησαν. 

κινδυνεῦσαι δ᾽ ἂν ἔφη καὶ παραφρονήσαι σὸν ταῦτα ῥεριμ.- 

νῶντω, οὐδὲν ἧττον ἢ ̓ Αναξαγόρας παρεφρόνησεν, ὁ μέγισ- 

τον φρονήσας ἀ ἐπὶ τῷ τὰς τῶν σεῶν μηχανὰς ἐξηγεῖσθαι. 

ὁ σὸ αὐτὸ εἰναι πῦρ ἴε καὶ ἥλιον, 

ἤγνόει ὡς τὸ μὲν πῦρ οἱ ὥγθρωπο: ῥᾳδίως καθορῶσιν, εἰς δὲ 

σὸν ἥλιον οὐ δύνανται .«ἀντιξλέπειν: καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ ἡλίου 

οὐεδαμα: γα τύφῳ σὰ χρώματα. ῥελάντερα ἔχουσιν; ὑπὸ δὲ 

τοῦ πυρὸς οὐ. ᾿ ἠγνόει δὲ καὶ ὅτι σῶν ἐκ τῆς γῆς Φυοριένων 

ἄνευ μὲν ἡλίου αὐγῆς οὐδὲν δόνομἐ δ: καλῶς αὐξεσθαι, ὑπὸ 
Ν "-“ Ἂς φ 7 ᾽ 7 

δὲ τοῦ πυρὸς σερμαινόμενω πᾶἄντω ἀπόλλυται. 
ἘΠ ΉΕΙ 5 7 ΄ ε Χ ν 2 7, 

τὸν ἡλίον λίθον “διάπυρον εἰναι, πο τοῦτο ἤγνθει 
Φάσκων δὲ 

7] 

δ ὅτι λίθος 

μὲν ἐν πυρὶ ὧν οὔτε λάμπει, οὔτε πολὺν χρόνον ἀντέχει" ὃ δὲ 

ἥλιος τὸν πάντα χρόνον πάντων ᾿ λαμπρότατος ὧν διαμένει. 

᾿Εκέλευε δὲ καὶ λογισμοὺς μανθάνειν" καὶ τούτων δὲ ὁ ὁμοίως 

πεπαιδεῦσθαι σχεδὸν ἀναγκαῖον, μέχρι «ποῦ 
δυνατὸν εἶναι. 

4 τὰ μὴ -- ὄντα) Οὐ ποὴ σοταμη θη] 
εοάρυηαθθ οἱ τποΐὰ οἰγοιπιδοία. ργορυο 
5101 τοί Γουαητασ, αὖ γθοίο οχ Ὠϊοσθηθ 
1ιαΐῦγο ΨΙ1. βθοῖ, 144, Ἰηιουρυοίδίυῦ 
Ἐξἀνναγάϑ, 

Υ ἀσταθμήσους ἀστέρας} ῬΙδηρίαβ ᾿πίου- 

Ργθίδηταν Βτοάξιιβ, Εγπ στ ΑἸ ΠΠ116 ; Υθο- 
(ἰὰ9 οατῇὶ Βτιοάκο Ὑγοῖθκο οοϊηεῖαβ, αὐ 
Θοβῆϊθ νϑῖθὰ σὰς αἰτίας αὐτῶν φγεοῖραθ 
γοίοσι. ἸθΙόσθηθ5 θη ΑΡο]]οηΐαῖος ἀσ- 
σίρας εἶναι ποὺς κομήτας 5ιαϊαογαῖ,. ἐθδῖ6 
ῬΙυΐαγοῃο ἀθ ΡΪας. ῬΗΠ]. δ; 2. οἱ Ργιβὰ- 
ΒΟΥΘΟΓΌΓΩ ΔἸ Ια δάθο οομπιοίαβ ἀοοιογαηΐ 
διά τινῆς ὡρισμένου χιοόντυ σπεριοδικῶς ἀνα- 

σίλλειν. ΟἿ, ΟἸνιυριοάογιι5 δὰ Δρίθοτοι. 
Αὐὶ βίοι ἴθ ἢ. 1]. ἃ. 

ἃ περιόδους) ᾿ΓΟΠΙΡῈΒ ΟἰΤΟΙ]ΑΥ5 ΘΟΥΓΌΓΤΩ 

τηοΐι8, ΠΟΠ ᾿ρβδᾶτῃ νι γ6] ρουϊοάιπι ἰη- 
τογρτοίαιαν ὙΝ εἶβκο. 

Ὀ ἀνήκοος} ΟΥ ΡΙαΐϊοηϊς Ῥῆδαο θεοί. 

6. 
ς φροντιστὴν] Οομηραῖα ἀἰβρυ τι ποτα 

ΒΈΌΡΓΑ 1 1: 11. 56. 
ἃ ἐπὶ τῷ Αμπαχδρογας δηϊηὶ αὐϊὰ ἀθ 

50ἷὺ βδίαϊιθυ, τοχ αἰσρίιγ, Ρτγείογρα 
βιι ἀοβὸ δἰ άθυιηὴ τηαρσηϊτυἴτνο5, Ἰ του ν 8}}8, 
ΟΌΥΒ5. ἀΠπημπγοθαΐ, Οἷς. Το. Ν, 4. 51ὰ- 
ἀὰοθαῖ, ᾿ Πᾶτη 6556. ἴθυγαη), Ε]αϊ. Αροὶϊὶ. 
14. 56, βοουπάυτῃ 1αὔγί. 11]. 7. ἴθ Ἰπᾶ 
6580 οἰκήσεις, λόφου;, φάραγγας : Ἰάοπη ἀο- 
Οὐτ, δθε Ἰτξ χαταυγασμοὺ; οἵ σκιᾶν. 
ῬΙυϊαγοῦ. Νιο. ο. 25. Ζ. 

6 φὸ αὐτὸ εἶνα.] ἘΔ. ρΡγ, «ὃν αὐτὸν εἶναι 
σῦρ καὶ. ἙἸογθηῖ. ἘΣ. ἠγνόει ὅτι ὡς τὸ οἴς. 

ἔ ἡγνόει δὲ καὶ ὅτι 1τὰ οαϊῃ ΕἸογΘηηο 
᾿ἰῦγο Τὸ. βουῖρβὶ ρτὸ ἦγ. δὲ ὅσι καὶ. 
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τοῖς ἄλλοις ἐκέλευε φυλάττεσθαι τὴν "μάταιον πραγματείαν. 

μέχρι δὲ τοῦ ὠφελίμου πάντα καὶ αὐτὸς συνεπεσπόπει καὶ 

συνδιεξήει τοῖς συνοῦσι. Προέτρεπε δὲ σφόδρα κα καὶ ὑγιείας 
ἐπιμελεῖσθαι σοὺς συνόντας; παρά σε τῶν εἰδότων μανθάνον-- 

τὰς ὅσα ἐνδέχοιτο, καὶ ἑαυτῷ ὑπᾶστον προσόχοντα. διὰ παν- 

τὸς τοῦ βίου, φί [ βρῶμα ἢ ἢ τί πόμω ἢ ποῖος πόνος. ᾿ συμφέροι 

ὐνᾷη καὶ πώς τούτοις μιρμθνοοβ ὑγιεινότατ' ἂν διάγοι. 
" τὸν γὰρ οὕτω προσέχοντα οβαυτῷ ἔργον ἔφη εἰνωι εὑρεῖν 

ἰατρὸν τὰ πρὸς ὑγίειαν συμφέροντα αὐτῷ μᾶλλον Ρ διαγιγ- 

γώσκοντω ἑαυτοῦ. ΚΕ δέ τις μῶλλον ἢ κατὰ σὴν ἀνθρωπίνην 

σοφίαν ὠφελεῖσθαι βούλοιτο. συνεξούλευε 4 μαντικῆς ἐπιρυε- 

λεῖσθαι. τὸν γὰρ εἰδότα. δ ὧν οἱ ϑεοὶ τοῖς ἀνθρώποις περὶ 

τῶν πραωγιμνάτων σημαίνουσιν, οὐδέποτ᾽ ἔρημον ἔφη γίγνεσθαι 

συμιξουλῆς “)εῶν. 

ΟΑΡ. ΝΠΙ. 

ΘΕΜΟΝΒΘΤΒΑΤΌΝ ΒΟΟΒΑΤΕῈΜ ΟΘΑΡΙΤΑΙ͂Ι συ 1019 ΟΟΝΡΕΜΝΑΤΟΜ 

ΜΙΝΙΜῈ ΜΕΝΘΌΔΟΙΙ ὉΒ ΘΦΌΜΟΝΙΟ 5181 ΒΙΑΝΙΕΙΟΑΝΤΕ. 51 ΟὔἹΌ 

511 ΟΜΙΤΤΕΝΌΌΜ ΑΈΤ ἘΔΟΙΕΝΌΌΜ. ΟΟΑΒΟΌΙ. ΑὉἹ ἘΧΤΕΕΜΌΜ 

ΕἾΤ ΒΒΕΥΙῚΒ ΒΕΡΕΤΙΤΙΟ. ΑΒΑ ΠΜΕΝΤΟΒΌΜ, οὐδὲ ῬΕΒ ΠΒΟΒ5 ΟΟΜ- 

ΜΕΝΊΤΑΒΙΟΒΚ ΒΌΝΤ ΤΠΑΟΤΑΤΑ. 

Εὐ δέ τις, ὅτι, φάσκοντος αὐτοῦ τὸ δουιμιόνιον ἑωυτῷ προσή- 
μαίνειν ὥ τε δέοι καὶ ἅ μὴ δέοι ποιεῖν ὑπὸ τῶν δγωναν νῶν 

ΕΒ λίθον διάπυρον] ϑοίοτα ἀϊοίιιμλ 6856 ΠῚ ὑγιεινόφατ' ὧν) Φυαμέϊπα ογηΐβθο ἄν ἀδί 
μύδρον διάπυρον 8ΔὉῸ Απᾶχάρογα, ἰοβίδίυσ 
Γιαδγίαβ 11. 8. Βομο] αϑίοϑ Επασρ. Οτεβί. 
ν. 982. οἱ 411. Μύδρος νθῖῸ ἢ] ποῇ οϑέ 
ἤγυγιύην σατιάση8, αἵ ἘΟαιμην, Ὠΐδη. 49. 
566 ἰαρῖδ, 5βῖνα σίοδιι5 ἰαρίάειιξ ἴστδιι5. υὧἱἵ 
ϑοογαΐα5 ἢ. ]. οἱ Ῥ]αί. Αρο]. 14. δοσθρὶϊ. 
Ουἱϊ οοποοηῖς ϑοΒο]!αϑίοβ ἘττΙρ. ἕῳ Ὦ-- 
ϑυῖά45, αυΐ" γοοΘ ᾿Αναξα γόρας. οὗπός ἔστιν, 
ἱπαυϊέ, ὃ τὸν ἥλιον εἰπὼν μύδρον διάπυρον, 
τουτέστι πύρινον λίθον. Ζ. 

ἢ ὅσι λίθος μὲν] ΕἸογεπί. ἘΝ. ὅτι ὃ λίθος 
μὲν Βᾶδθοί. 

Π λαμπρότατος] Πα οχ {ἰρι5 Ν᾽ αἰἷςα- 
ηἶ5. Πθυῖ5 νυ] σαύατη λαμπρότερος ΠΟΥΤΟΧΙ. 

Κ συνεπισκόπι] Εδά, ΡΥ, συνεσκόπει, οἵ 
τῆοχ «“ππεῖπα συνδιέζξεισι ὨΑΡοί, 

Ι συμφέροι ΑἸαϊπυτα συμφέρει ἴῃ ϑίρρΡῃ. 

ῬΠπιδῃ οἵ 1 θοποῖαν, Ῥυΐουο5 ταδηανϊζ. 

ὑγιεινότατα. 

ἢ σὸν γὰρ --- προσέχοντα] Τία οὐτὰ Νο5- 
βίαπο 1, ΕΓΒ, αυθπι, βϑααΐταν, οὔατα 
ϑομάιΖ : δπίίψαυπι σοῦ γὰρ --- προσέχοντος 
τράπχ οὐ ἀοΐθπαϊς ἱπθρίθ Ζϑαπο, οἱ 
Ὑ εἰβίκ σϑηϊάναμη ἃ μᾶλλον ῬαΠάορΙ6 οΘη- 
56Π5. (ΑἸἸΟΠΪΆΤΩ ἰΐαᾳ ᾿ἱποοιητηοάμπτα οϑί 
ῬΙΌΠΟΙΠΘη ἕαυτοῦ ἴῃ Θοχίζομια βθοίΐομθ, 
ΒΒ οϑϑαυϊοόποῖα 1Ππ|4 Ομ 51556 πη Θ 5 ΥΥ 6[5- 
Κια5 ἀο]οι. 

ο ἑαυτῷ] Ψίπαοῦ. αὐσῷ Παβοί. 
Ρ διαγιγνώσκοντα) Ταοϊΐα5 Αππη. ΚΙ. 

460. ΤΖ,δογίι8 8οἴϊξμ8 ογαὲ οἰμάογε πιδαϊοο- 
γμῆν αγίθ85,) Θοδηιθ) φιΐ ροδέ ἐγιοθϑίηυην 
“ίαιϊ5 ἀπηύην αὐ ἱγιογηοδοογιάα σοΥΡοΥὶ 
8,0 εὐἱϊϊα υδἱ πιοαῖα αἴϊογυὶ σογιδὶἰ ἱγιϊρ6- 
γογί. ἘΠυϊο Ἰοοο ἂαῦ Εμθϑῦο σοτηραγαίο 
δάο Ῥ]υταγομθυτα ἀθ ϑηϊίοίο Ταοπάα Ρ. 

Ὦ ἃ 

] 0 



210 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙῚΞ ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΙΌΜ 

5 κατεγνώσθη ϑάνατος, οἴεται αὐτὸν ἐλέγχεσθαι περὶ σοῦ 
δαιμονίου ψευδόμενον, ἐ ἐνοησάτω πρῶτον μὸν, ὅτι οὕτως ἤδη 
πότε "Ὁ πόῤῥω σῆς ἡλικίας ἦν, ὥστ᾽, εἰ καὶ μὴ τότε; οὐ» ὧν 
πολλῷ ὕστερον τελευτῆσαι σὸν βίον εἶτα; ὅτι τὸ μὲν ἄχβθει- 
γότατον τοῦ βίου, καὶ ἔν ᾧ πάντες σῆν διάνοιαν μειοῦνται: 
ἢ ἀπέλειπεν" ἀνφεὶ δὲ τούτου τῆς ψυχῆς σὴν ῥώμην ἐπιδειξά- 

μένος εὐκλείῶν προσεκτήσατο, φήν τε δίκην πάντων ἀνθρώπων 
ἀληθέστατα καὶ ἐλευθεριώτωτω καὶ δικαιότατα εἰπὼν, καὶ 

σὴν κατάγνωσιν τοῦ σανάτου πρᾳύτατω καὶ ἀνδρωδέστατα 
ὦ ἐγεγχῶν. Ὁμολογεῖται γὰρ; οὐδένω πω τῶν μινημνονευορμυένων 
ἀνθρώπων κάλλιον “άνατον ἔ ἐνεγκεῖν. ἀνἄγκήη μὲν γὰρ ἐγένε- 
το αὑτῷ μετὰ τὴν πρίσιν τριάκοντα ἡμέρας, βιώνωι διὰ τὸ 
4 Αὐλυὰ μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι, τὸν δὲ νύμυον μυηδένα ἐὰν 

407. οἀ Ηυζίοῃ. ἤκουσα Τιξέριόν πότε Καί- 
σάρα εἰπεῖν, ὡς ἀνὴρ ὑπὲρ ἑξήκοντα. γεγονὼς 
ἔτη καὶ προτείνων ἰατρῷ χεῖρα, καπταγέλασ- 

σός ἔστιν. ϑοασππίυχ 101] Ρ] γα, 46 δα 1]- 
Ἰυδίγδηάππη ϑοογδίϊοιι μα ΡΥδοθρέμτη ἔλοϊαηΐ, 

4 μανσικῆς 1)6 568 Χοποόρῆοη ἴῃ Απαᾶ- 
Ρδϑι Υ. νΐ, 20. ἤδει γὰρ καὶ ὩΣ οὐκ ἄπειρον 
ὄνχα, διὰ σὸ ἀεὶ σ΄ἀρεῖναι «οῖς ἱεροῖς. Οἵ, Ογ. 
τορεαϊε 1. νἱ. 9, 5666. 

ἃ κατεγνώσθη ϑάνατο:] Ψυπεπα κατεγ- 
νώβη Παροίΐ, οἱ ΠΡυὶ Βγοάςοὶ ϑανάσου. (ε- 
ΘΥΌΤῚ ΟΟΙΏΓΩΔ Ροϑβύ ποιεῖν ῬΟΒΙ ΠῚ. 5ιιβ(}1, 
αυοηΐδῃλ νοῖθα παπεγνώσθη ϑάνατος οΟρι- 
Ἰατὶ ἀθρεπέ σιγὰ 1115 αὐτοῦ φάσκοναος. 

Ὁ πόῤῥω] ϑορίπασίπία ἅππὸβ πδίιιϑ, 
(εδίβ Πίοροπο οἵ Μαχίπιο Ἴντϊο 9155. 
ἴχ. 8. 

ς ἀσέλεισεν] Εδοξίτι5 ἀσέλισεν Ἰορὶε Ηϊς 
ΟἸ τ οἵ θχργθϑϑὶε ᾿πηϊζαϊοπθ δαοίοῦ “Ἄρο- 
Ἰορίδ ἸηΐΟΥ Χεπορμομπίθα 52. σοῦ μὲν γὰρ 
βίου τὲ χαλεπώτατον ἀπέλιπε, τῶν δὲ ϑανά- 
σῶν τοῦ ῥάσσου ἔτυχε. 

ἃ ἐνεγκὼν] Τιυπέπα ἐνέγκας ΒαΡροί, 
9 Δήλια] Ῥίδίο ῬΙιιεβάοῃηΐβ βθοΐ, 1. ὦ ἔσυχε 

τῇ ̓  προτεραίᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα ἐσσεμμένη 
σοῦ πλοίου, ὃ εἰς Δῆλον ᾿Αθηναῖοι πέμπουσι 

κατ᾽ ἔσος. --- Τοῦτό ἐσσι πὸ πλοῖον, ὡς φασὶν 
᾿Αθηναῖοι, ἐν ᾧ Θησεύς στε εἰς Κρήτην σοὺς 

δὶς ἑπτὰ ἐκείνους ᾧχετο ἄγων καὶ ἔσωσέ τε 
καὶ αὐτὸς ἐσώθη. Τῷ οὖν ᾿Απόλλωνι εὔξαν- 

τὸ τότε, εἰ σωθεῖεν ἑκάστου ἔσους ᾿ϑεωρίαν 
ἀσάξειν εἰς Δῆλον" ἣν δὴ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἐξ 
ἐκείνου καα' ἐνιαυσὸν σῷ ϑεῷ πέμαουσιν' 
᾿Επειδὰν οὖν ἄρξωνται πῆς ̓ϑεωρίας νόμος ἐσ- 
τὶν αὐτοῖς ἐν σῷ χρόνῳ σούτῳ καθαρεύειν 
φὴν πόλιν καὶ δημοείᾳ μηδένα ἀποκτιννύναι, 

πεὶν ἄν εἰς Δῆλον ἀφίκηται σὸ πλοῖον καὶ 

πάλιν δεῦρο. Τοῦτο δ᾽ ἐνιότε, ἐν πολλῷ χρό-. 
νῳ γίνεται, ὅσων τύχωσιν οἱ ἄνεμοι ἄπολα- 
ξόνσες, αὐτούς. ᾿Αρχὰ δὲ σῆς ϑεωρίας, ἔσει- 
δὰν ὁ ἱερεὺς χοῦ ᾿Απόλλωνος στέψηῃ τὴν πρύμ- 
νῶν τοῦ σπ'λοίου. 

ἔ ἡ ϑεωρία] ΒΙΘΡΒαπις οὐ Ἐυπηκρηϊΐις 
ϑεωρὶς σοΥγροθαηΐ, 410 Πογηΐπθ Πανΐβ 16- 
ΘΑΓΟΠΘΠῚ 5ΘΟΥΆΤΗ, ϑεωρίαν, γΈΒ6Π5, αϊοία 
ἔαϊ ; οὐ Ββββαυιοηΐθ νϑυϑῖο ηΐ ργίιβ α 7)οῖο 
παυΐς βαογα γοάϊίοδο Βαθεῖ; ; 5688 νυ]Ἱραίᾳ 
Ῥοίοβί ἰάθη ἀθίθπαϊ. 

δ᾽ καίτοι σὸν] Οὐτὰ Βτοᾶξοο ὙΥ εἶβκο σὸν 
ΒΟΥ ΘΠ στα ῬΙῸ σῶν 6556 ΤΟ ΠΕΠ]Ὸ : δἰϊοσαῖπ 
ἀρῦουα 6556 καί σοι πάντων γε τῶν ἔμ. ἀνθρ. 
1)ὴ6 οτἀϊπηθ ΠΟῚ ατιξοσο ; βθηίθπεῖα θηΐπὰ 
'ρβα ἢαρὶίαε σοτγθοίοποπι. Οὐ φηΐταὰ 
βοοχαίθβ οὔαηπιτη ΒοΟΙηΪ στη, 61 δηΐρα 
νἸχουϊηί, προ ροίϊι5. ΟἸΠΏΪΙΠῚ 51188 φοίδεϊβ 
ΒοΙΩΪΠΤη 5ιιαν ἰββίτηθ οὲ ΗΠ] ΑΥ]β5᾽ ΠλΘ υἰχῖβθθ 
αἸοαίαν 

ἢ εὐδαιμονέστερος] ΕΔ. ᾿ΥΙΓΛΑγιΤΩ εὐδαι- 
μονέστατος ΟΧ Βτοάδεὶ ᾿ἰθοϊΐοπθ οουσοχῖς 
(ὐδβϑίδ!ῖο ΡΥ πη5, (Ὑρίοσιιπη βοᾶθί τηϊῃὶ 
δάπιιο βοῃίοηςία θϑάθμη απ ἴῃ ῬΤΙΟΥΘ 
οἀϊεομθ ΡῈ] σαν, απδτησιθ τι γϑρθίδπι 
᾿ἰβάθμη ψουρὶβ, ἔδοϊς οἵ γὸ8 δὲ αἰϊβριίαιϊο 
ὙΝ ΕΙΘΚΙΙ σοῃίγαυῖα. (ογϑιζιην ἰος ργαζα- 
ἔτι Χοπορήιογ, εἰθηνογιϑίγαγε 86 υδίϊθ, εἰὸ 
εἰδηιορεῖο, φιιο 5ἰδὲ 56Ή1})67' φιίδ ἀσόπεα αἱ- 
φιιδ ογυϊίἐθγιάα Θ55θηΐ, δἰσηϊβοαγτε ϑοογαῖΐεβ 
αβλνηιαδαξ, πιογι αοἷὲ γον ξμῖδ56 οογυυϊοίπιηι, Ὁ 
ἵη 7μαϊοῖο {ἰ10, φιιο ἠιογίθ ἀαηιπαίιι5 μον], 
φιοὰ αἰϊοιιὶ ροϑδοὶῖξ υἱάογ. Ῥέγην ατρα- 
γηθγία, φιι βιαίου αὖ ἱπὶξῖο βοφιιιγίμν, 
πον ρεγεϊμιοπιὶ αὐ 5ιιδρίοϊογιθην υδἱ ορϊγεῖο- 
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δημοσίῳ ἀποθνήσκειν» ἕως ἂν ᾿ ἡ ϑεωρίω ἐκ Δήλου ἐπονέλ- 
Ἃ 4, ων ! ρ»ω ᾿ 

θη. καὶ τὸν χρόνον τοῦτον ἅπασι τοῖς συνήσεσι φανερὸς ἐγέ- 
ν 2. Ἂχ 9 ,ὕ ὰ ΝῚ Χ , ΄ 

νετο οὐδὲν ἀλλοιότερον διαξιοὺς ἢ τὸν ἔμπροσθεν γρόνον' 
Ν ᾽ 7 4 

8 καίτοι τὸν ἐμπροσθεν γε πάντων ἀνθρώπων μάλιστα 
3 7ὔ δ... ὃ, ων 5.λ. 7 Ν δι ϑ »“ Ἀ "“ 

ἐθαυμάζετο ἐπὶ τῷ εὐθύμως τε καὶ εὐκόλως ζῆν. Καὶ πῶς 8 
“ὕ Ἄ μὴ “ ΕῚ 7 “Ἃ -“ Ων ᾿ ΄ὕ 

ἂν τίς κάλλιον ἢ οὕτως ἀποθάνοι; ἢ ποῖος ὧν εἴη Θάνατος 
, ἸΙΜ Δ Δ 3 ͵ - ΓΝ δπτν ΄ 

καλλίων ἡ ον ὧν καλλιστὰ τις ἀποθάνοι : ποίος δ᾽ ἂν γέενοι- 
ϑά Ἡ ὃ ’ὔ »Ὡ ’ὔ μ - Ι 

τὸ άνατος “εὐδαιμονέστερος τοῦ καλλίστου ; ἤ ποῖος “ εο- 
Ἷ .-“ ὐὸ τς ὔ δὲ Ἁ «' τι" 

Φιλέστερος τοῦ εὐδωιμονεστάτου ; Λέξω δὲ καὶ ἃ ᾿Ἔρμο- 4 
7ὔ »“Ὺ Ψ 77 »“, Ἶ 

γένους τοῦ ᾿Ἱππονίκου ἢ ἤκουσω περὶ αὐτοῦ. ἔφη γὼρ, ἤδη 
7 ’ὔ; Χ Χ 

Μελίτου γεγραμμένου αὐτὸν τὴν γραφὴν, αὐτὸς ἀκούων 
8... οῳω ο΄ Δ [ Υ 7 

αὐτοῦ πᾶντα μᾶλλον ἢ περὶ τῆς δίκης διαλεγομένου, λέγειν 
3 “ ς Ἁ »- 2 ] 

αὐτως ως ΘΗ σχοζειν ὁ Τί 

“θην απο γεααγριόηπάαηι, δοὰ ἐΐΐα αἰθημιίηι; 
ψφιιῶῦ 5θοίϊο 4. δὲ ϑεηιυιδγιέες γΈ γι, ἰδὲ 
ϑοοσγαίε5 αὐηιογέμ5 αὖ αηιυϊοῖδ, κιὲ, φιι γι 
“ἡιαϊοῖο αοοιιδαξογίδιι5 γοϑρογιάδαὶ, οορτίεὶ, 
ὅι5 86 7αηἢ δῶ (16 γὸ οορίξαγ6 υοἴυιῖδ56 γΕ[ΕΥΐ, 
αὖγυιιῖ556 ἑαηιδηι ἀςδΉνογυζιγη, ; αἐφιιθ ἔγνθ 56 
σορῖ886 Ἰγιεοἰϊρονο, αἷδ οἰΐαην ρίασονο, «μὲ 
υἱέαην ροίζιι5 ηιονίθ ρίαοϊαϊδοίηια τιτιο δὲ 
Ποποϑίϊβϑίηνα σογοίμααΐ, φιιαηιν ἴηι 8θγιθοίτ- 
θην ζογίε ηιοϊοϑεϊδδίηιαην δὲ σγαυϊδδιηιαην 
βογυεέ οἱ ργοογαβέϊγοί. Ζ7)οῖπιο ηγμϊεῖς γα- 
ἐϊογυΐδιι5 θὲ υἱίεδ απο αοία αγριηιθη 5 ἀο- 
ΟΟΥ̓6 οοπαΐξιν' δογιουοϊογϊαην Ζ71)δογιηυ 5ἰδὶ 
οἰΐαην ἐῷ μας ακρηιογῖϊ δὶ αὐἀηιοηϊξιογιο 
,“οτὶ πιαγοδίατα. (τω ἐσίξων αγο6 8δοίϊο-: 
πέην 4. ἰγααμηίμν βαϊέοην ργΩροϑδίοῦο Ο7-- 
αἴγια ροφρίία πϑηῖο Καοῖία τιογὶ 8θη δι. Δά- 
ἂἀσ πῆς θοίϊϊοπθια ἱῃρυϊπηῖβ ἰογίδτα 
το] ]η]145 ἱπορί15 βορ βίος. ἀϊοιομΐ5. 58- 
ΡΘΙάΆΓΟ; 41416 Θηΐμῃ οδὲ 1Ππἃ σῶς ἄν τις 
κάλλιον ἢ οὕπσως ἀποθάνοι; ἢ ποῖος ἄν εἴη 

ϑάνατος καλλίων ἤ ὃν ἂν κάλλιστά τις ἀπο- 
θάνοι. υἱἱοῖ Δ οΥατηα ταθγη τ οομεποί 1η- 
ορίδτη ἱπίρυργοίδοηθτη, 41:15 σἷὉ ϑϑάνασος 
καλὸς, ΟὕΤὴ ρσγαάδίτη ρμοί5 δἀβοθπάοσο 
ΠΟΠΟΙ 510 ἀοθοχοῖ, Ἰ)οϊπάρ οὕτως τοίου- 
ἴυγ δρουίθ δα πδισγδϊϊοηθιι ἄθ τουτί 50- 
οΥαίβ, αὐδὲ ργφοθάουο ἀθροραί, Πῖο νοσῸ 
5661} Γ. 

Οοηίτα ὙΥ εἴβίκο οτηηΐα 5δ8πα οἱ ἱπίορσγα 
ΟΟΠΒΘῺ5 ΟΟΠ51]10 510 Χοπορποπίοιῃ ἀο- 
ΤΩᾺΓΩ 86οΐ, 7, οὐ Ἰροίου!β Ἔβχρθοίδιοηϊ 58- 
ὨβίδοοΥ αἷἱν, Ῥον ϑουϊξοια οηΐπα ἀοοοεῖ 
τηογίοσα ϑ'οογαίί5. ἔπἶθθο ϑεοῷ,λῆ. ΕΗ }}15 
6711 Οσ σηνΐ ΡΥ ηυτα 6550. ΤΟΙ ὈΧ1111), ΤΠΟΥ- 
ἴδῃ ϑοογαί5 {580 σ]ουϊοβαση : δἰ[οΥΌ ΓΗ, 

ὃν ν ᾿, ἈΝ ἊἉ Ν 

ἀπολογήσετοι. Τον δὲ τὸ μεν 

βαμάθιῃ ἔιιῖθθθ Ὀθαΐαμαι : θυ ἢ, ἔιιῖ556 
ραμάσιη ϑεοφιλῆ, 4αοπίδτη α11 Ποιηϊηῖθι5 
5101 διηδί5 ἰαῃΐατη τηουΐθπὶ ᾿θδέδηη ςοη- 
{ἰπρογα ραϊϊαπίιγ. Αἰαμθ ἴΐᾳ βίπα! ὁὉ- 
7Ξοὔοηι ἀθ ἀξιποηΐο ϑοοιαῖίβ Τοϑρομάοσ 
Ραΐαῦ νἱχ ἀοοίῃ5, ϑ'ρα Ηϊο ἰδηίι5 δβί βίι- 
ῬοΥ ᾿ῃσΟΠΙ τηϑὶ, τ πθο ϑουϊίθμη ν] ἀθ 8], 
Π60, 5115 δαάδββοί, δαὶ θη ᾿π|6]σάτη, αυἱά 
ἴα δα τρίβι]θπάδυη 46 ἀφηοηῖο οδ]θοῦο- 
Ποῖ ἔδοϊαί, «παϊοίσμπι ᾿σ ταῦ ρθηθ5. ἴθο- 
ἴοῦ65 ἀοοίοϑ δία ὡρα105 6βίο. 

1 “Ἑρμογένους Ἴθι ΧοΠπορθομ ὅν 1η- 
Ροϑβῖο 50 ᾿πηβουνῦ (δρ. 1. βθοΐ, 5. οδρ. 111, 
5. 14. 080. ἴγ. 5. 47---0, οἱ νἱ. 5. 2. οἵ 
αὖ νἰχυτα Ὀομιτα ϑοσγαίίβαιιθ ἱμρυϊτηῖβ 
διηδηΐοσα οὖ βυπαϊοϑατη ἰαυάανῖς, 1)6 6ο- 
ἄρτι εϑί 'π Αροϊορίᾳ βθοί. 2, εἱ ἴῃ Ῥ]α- 
ἰοηῖ5 ΟΥ̓ΔΕΥ]Ο 5. 1. τ] ϑοοχαίοϑ Ἰοσδηβ δα 
οατὰ ἀθ Ῥγοάϊοο αἷῦ: οἴεσαι γὰρ ἴσως σε 
χρημάτων ἐφιέμενον κτήσεως ἀποτυγχάνειν 
ἑκάσσοσε. Τοοτι5 ΟἸΑΥϊβθίτηιιβ δῦ βθοΐ, 1]. 
εἰσὶ δὲ οὗποι οἱ σοφισταὶ, οἷσπερ καὶ ὁ ἀδελ- 
φύς σου Καλλίας πολλὰ σελίσας χρήματα 
σοφὸς δοκεῖ εἶναι" ἐπειδὴ δὲ οὖκ ἐγπρατὴς εἶ σῶν 
πασρώων; λιπαρεῖν χρὴ τὸν ἀδελφὸν καὶ δεῖσ- 
θαι αὐτοῦ διδάξαι σὲ τὴν ὀρθότητα περὶ τού- 
τῶν ἣν ἔμαθε παρὰ ἸΠΙρωτωγόρου. Ῥοβί τηοτ- 
ἴοτα ἴσίσιν ραίτῖ5. (}1165 βοἷτι5 θοπα ραίτ5 
Ἡ!ΡΡοΙΪοΙ ροβϑθάϊββθ ν᾽ ἀθίυγ : οὐ ΟΡ ΠΌΤ 
Ἡρφηοροποῖὰ Ῥγοαϊε πδυγαῖίο βαργα 11, 
10. ροϑῖϊα, 
Κ ἤκουσα] ΑΡογαῦ θηΐτη ἴρϑθ οἵιηλ Ουτὸ 

ἴῃ Αϑῖα τη Ἕίαθθ. (ρίοσπη θαάθπι οχ- 
βιαπί ἰου!ἀθπὰ νου ]5 πὶ Δροϊορία βθοί. 2, 
8066. 

1 ἀπολογήσεται] ἘΠ4, ργ. ἀπολογήση- 
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πρώτον εἰπεῖν" 
Ψ 

κέναι ; 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΝ ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΌΜ 

ὔὕ ἈΝ -᾽ "“- ΩΣ 

Οὐ " γὰρ δοκῶ σοι τοῦτο μελετῶν διαξεξιω- 
3 8 Ν φ“.κ ᾽ {2 

Ἐπεὶ δὲ αὐτὸν ἤρετο, ὅπως ; 
5. ἊΝ 7 - ,ὔ “Δ δ» ΧΝ 

οὐδὲν ἄλλο ποιῶν διωγεγένητωι, ἢ διωσκοπών μὲν 

᾿ »"» 3 Ἁ Ὀ [“ 

εἰσειν ὥυτον τι 
ο 4 

προ. ΤῈ 
δί ᾿ς ΝΥ ΄ Ν εἶ ΄ Ν ὩΣ Ὁ ὦ Τὸ 
και καὶ τῷ ἄδικα, τραξτον δὲ τὰ δίκαια καὶ τῶν ἀδίκων 

ἀπεχάμανορ" ἥνπερ νομίζοι καλλίστην μελέτην ἀπολογίας 

εὐναμς ἃ Αὐτὸς δὲ πάλιν εἰπεῖν, Οὐχ, ὁρᾷς, ὦ Σώκρατες: 
5 ὅτι οἱ ̓ Αθήνησι δικασταὶ πολλοὺς μὲν ἤδη μηδὲν ἀδικοῦντας, 

λόγῳ ἀχβεσθέντες ὦ ἀπέκτειναν, πολλοὺς δὲ ἀδικοῦντας 

λυσῶν ;: 

ἔ ἀπέ- 

᾿Αλλὰ νὴ τὸν Δία, φάναι. αὐτὸν, ὡ Ἑρμόγενες, 
8 ἤδη μοῦ ἐπιχειροῦντος φροντίσαι τῆς πρὸς τοὺς δικαστὰς 

ἀπολογίας, ἠναντιωθὴ τὸ δαιμόνιον. 

Θαυμαστὰ λέγεις" τὸν δὲ Θαυμάζεις, φάναι, 

Καὶ αὐτὸς εἰπεῖν. 

εἰ τῷ “εῷ 
οω ἸΧ ἴω] ΓΙ “ 

δοκεῖ βέλτιον εἰναι» ἐρυξ φελευτῶν σὸν (βίον ἤδη ; οὐκ οἷσθ' 
Ω ιν Ν ἶἷ 7) “- ᾽ὔ 2 ᾿ἶ ἡὸ ΕἾΔΟΣ. 6 ͵7 ε 7ὔ 

ὁτι μέχρι μὲν 'τουδε τοῦ χρόνου ἐγώ οὐδενὶ ἂν βώπων υφεί-- 

μὴν ὧν οὔτε βελτιον οὐθ᾽ ἥδιον ἐμοῦ βεδιωκπέναι : κ ἄριστω͵ 

μὲν γὰρ οἰμνῶι ζῆν " τοὺς ἄριστα. ἐπιρυελομένους σοῦ ὡς βελ-- 

τίστους γίγνεσθαι, ἥδιστω δὲ 

Τῶ!ι- 

[ῸΓ. 
ἃ γὰρ -- σοῦτο μελετῶν] ΔἈροϊορσῖα 

ΟΥἸΪ550 γὰρ ΡΥΟΠΟΙΏΪΩΙ σοῦσο νΘΥΡΌΙΩ ἀσπο- 
λογεῖσθωι ταα]α γοροίϊαιτα βα ϑιϊσαϊα. 

Ὀ ὅτι οὐδὲν -τ- εν!" ΜΠ] Ὀγονῖι5 Αρο- 
Ἰοσία ὅτι οὐδὲν ἄδικον "ωγεγένημι “Ἰοιῶν, ἥν 
περ νομίζω μέλ. εἶναι καλλίστην ἀπολογίαν. 
Οτάο νϑυθογιτα ροξίγοσποσασα ἢΐσ σταϊῃὶ 
ΘΟΠΟΙΪΠΠΙΟΥ 6656 νἱἀθίιγ, στη ἴῃ ΠΟΒΙΤΟ 
Ἰοοο. 

ς σά σε δίκαια] ἘΔ. ΡΥ. σε οτηϊ{ιηΐ, 
ἃ Αὐτὸς δὲ} Αἀ αὐτὸς πιο} ]Πρσὸ ἔφη, υἵ 

δηΐθα ἔφη αὐσὸς λέγειν οἴ ρΡοβὲ καὶ αὐτὸς 
εἰστεῖν, 410 ΪΓΟΘΠ16 Ἰοοο ὙΥ Ε]5 αὐτὸν Βαθοὶ 
οὔτ ϑίθρῃ. ῥγίοσθ Ῥγωίοθσγθα δὲ Εδά, 
ΡΙ. οταἰ ειιηὶ. 

6 ὅσι οἱ ᾿Αθ. δικασφαὶ] Αροϊορία οὐχ, 
ὁρᾷς «ἃ ᾿Αθηναίων δικαστήρια, ὡς πολλάκις 

μὲν οὐδὲν ἀδικοῦντας λόγῳ ταραχθέντες 
ἀπέκκειναν. ΥΩ ΪΟ Ῥ67115. 

ἔ ἀπέλυσαν. Απίο πος γουθαμη ἄοβῖ46- 
ΣΔΏΓΟΥ αἰ Ἀροϊορία βούνανϊῦ, σοι οἰ πη 15 
ταίομπο Παθῖτα, αὐ νουθα δπιθοράθητία λόγῳ 
ἀχβεσθέντες βθα πο μτῖθιι5 οὔατα βθηϑι ΆΘη- 
(τ ἢ ἐκ λόγου οἰκτίσαντες ἢ ἐπιχαρίτως εἰσόν- 

σας. ὍὯδ ἰδοιηδ δἀτηοηυῖῦ οἰΐατα Π οῖβκο. 
σ ἤδη μοῦ] “Ἄροὶ. καὶ δὶς ἤδη ἐσιχ. μου 

σποιρεῖν περὶ τῆς ἀπολ. Ὀγονῖλ5 οἵ΄ οοῃοΐη- 

Τὴ Αροϊορΐα οἵαίϊο ἀϊγθοία δάῃῖρε- 

τοὺς μάλιστα αἰσθανομυένους 

πἶπ5. Ψεῖθὰ καὶ δὶς ΔΌ ἱπίογροϊίουθ 6556 
ΠΟῚ υἱἀοπίμγ. (ὐθίθγυσα ροἦμ5 ἴδὶ Ἰοσίτιν 
ἐναντιοῦσαι- 

ἢ εἰ σῷ ϑεῷ} Αροϊορία εἰ καὶ τῷ 9. Βα- 
Ροεΐ, τοοίϊΐϊαβ. σδίοια ἴθ] βαπε Ὀγουίοσα βοὰ 
τηΐηι5 σΟΠοίηπᾶ : δοκεῖ ἐμὲ β. εἶναι ἤδη τε- 
λευτᾷν ; δὶ αφιοα τηαρὶβ ΠΌΓΩΘΙΌΒΟ σελευ- 
φᾷν Θχίγοτηο ἰοοο οοΟἸ]οοδέι. Ὑοιθα σὸν 
βίον αἴ βυβροοία ποίαν ϑ θρἤδηιι5, ποϑοῖο 
αυδτη ΟἿ ΘΔ 158}. 

Ϊ φοῦδε] ἈροΪ. σοῦ χρόνου ΟΤΑΙ, Ρ6- 
7.9 δαΐοιη ἂν οὔτε εἰ ἀοἰπάς οὔ ἥδιον. 
Τὰ Ψυπεμα μέχρι οχοϊαϊξ, δὲ ἐμκαυσοῦ οϑὲ 
ῬΙο ἐμοῦ. 

Κ ἄριστα μὲν γὰρ --- ἀβάτιθ δὰ θεῖ, 7. 
βέλτιστοι γίγνεσθαι] Ηρ ἴπ σοτηροηάϊιτηα 
τράορίς διοῖου Ἀροϊορίω. ἴϊα, οὐ ξοηίθῃ.- 
τἴαπα Ῥαπ τηυε]ατοῖ: ὅπερ γὰρ ἥδιστόν 
ἐστιν; ἤδειν, ὁσίως μ καὶ δικαίως ἅσαντα 

σὸν βίον βεδιωμένον' ὥστε ἰσχυρῶς ἀγάμενος 
ἐμαυτὸν, ταὐτὰ εὕρισκον καὶ «σοὺς ἐμοὶ συγ- 

γινομένους γιγνώσκοντας περὶ ἐμοῦ. ὕὍθιὶ 
ΠΊΘΙΔΌΓΙΠῚ ὈΥΪτ5, τῷ βέλτιον βεξιωκέναι Το- 
ΒΡΟηάθπβ, ΠΡΥαΤΪ σα]ρα οπμϊτἱ ροίαϊε ; 
βΒοα διιοίοσὶβ θϑὲ ἴσῃανία ΠΟῚ βο ΠΕ οπεῖο, 
ααδπταπη σοηβοϊθηςία νἱΐδθ Ῥυτο οἱ βαποῖθ 
δοίξ αἰ γαῖ ἃ γοἸ ρίδεῖβ ἦτ ἀϊοθβ ογθβοθη- 
15. 56Π511, δῖ 4ιἷ8 ΤΟ] ΪΟΥΘ ΠῚ ΒΘΙΏΡΟΙ βοτὶ 
5886. δηϊτηδάνογίουῖ. Ηδθς οδὶ ϑυσηπ8 
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ὅτι βελτίους γίγνονται. Ἵ ἐγὼ μέχρι. σοῦδε τοῦ γρόνου ἢ 
" ἠσθανόμην ἐ ἐμαυτῷ συμαίνοντα; καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις 

συγχιάνων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους παραθεωρῶν ἐρυαυτὸν 

οὕτω διατετέλεκα περὶ ἐμαυτοῦ γεγνώσκων, καὶ οὐ μόνον 

ἐγὼ, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐμοὶ φίλοι οὕτως Ὁ ἔχοντες γνώμης περὶ 

ἐμοῦ ὺ διατελοῦσιν" οὐ διὰ τὸ φιλεῖν ἐμὲ, (καὶ γὰρ οἱ τοὺς 

ἄλλους φιλοῦντες οὕτως ἂν εἶχον πρὸς τοὺς ἑαυτῶν φίλους,) 

ἀλλὰ διόπερ καὶ αὐτοὶ ὧν 5 οἴονται ἐμοὶ συνόντες βιλτιστοι 

γίγνεσθαι. Εν δὲ βιώσομαι Ρ πλείω χρόνον, ἴσως ἀγαγκαῖον 8 

ἔσται τὼ τοῦ γήρως ἀποτελεῖσθαι, καὶ ὁρᾷν σε καὶ 

ἀκούειν ἧττον, καὶ διανοεῖσθαι ρῖβὸν». καὶ δυσμαθέστερον 

καὶ ἐπιλησμονέστερον ἀποξαίνειν. ἢ καὶ ὧν πρότερον βελτίων 

ἢν» τούτων ἡμείρῳ γίγνεσθαι. ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε μῆ αἰσθα- 

γομένῳ μὲν ἀβδασηε ὧν εἴη ὃ βίος, αἰσθανόμενον δὲ πῶς 

οὐκ ἀνάγκη " χεῖρόν σε καὶ ἀηδέστερον ζῆν: ᾿Αλλὰ ῥυὴν εἰ 9 

γε ἀδίκως ἀποθανοῦμαι; τοῖς μὲν ἀδίκως ξ ἐμὲ ἀποκτείνασιν 

αἰσχρὸν ἂν εἴῃ τοῦτο. (" εἰ γὰρ σὸ ἀδικεῖν οἰσιχρόν ἐστι» πῶς 

υἱΐδβ νοϊυρίαβ, 1116 ϑιιανιβϑίπηα υἱΐθθ δοίθβ 
γτοοογάαϊϊο. 6 1114 νϑοσῦο Ἰἰοαχὰϊ γνοϊαῖς 
Χεποόρβοη. Ὶ 

1 τοὺς ἄριστα] ϑΒΡΙΟΟΥ 6Χχ δηίθοθάθῃη- 
ἰθὰ5 μὰς τοϊδΐυτα ἃ ᾿ἰργατῖο ; οποόρμοι 
διυΐομλ 81: σϑῖθο νοἱυέ δάαηροτα δα- 
ψευθίατη, συρα ταβροπάραϊ βθαθηῖὶ μά- 
λίισσα, αἰϊυὰ αὐϊὰ φοΥρϑιῖ. ὙΜὶΘλἱ βθηςθπέῖθο 
ΟἸΠηἶ5 βρθοίδίυῦ ἴῃ γοσδ}}}15 ὦ ἄριστα ζῆν οἵ 
βέλσιστοι γίγνεσθαι, πὖ ἴπ αἰτοτα σὸ μάλισ- 
σώ αἰσθ. ὅ. β. γ' οἤοῖε στὸ ἥδιστα ζῆν. 
8ο]α ἱρίξαν σοποϊπηϊία5 ἀθϑίάογας γοσαθιι- 
Ἰυτη, φαοά τοϑροπάραδῦ 1}}} μάλιστα. 

τὰ ἠσθανόμην) 81 σατα ὟΝ εἴβκίο αἰσθανό- 
μενος 50ΥἼρβθσῖβ, οὐδίϊο ουϊέ ποὴ βο]υπὰ ἔὰ- 
ΟἿΠΟΥ, 564. οέΐδπὶ τοίου. Μ|ηηΐϊτηθ θηΐτη 
οὐτα ᾿τηρουθοΐο σοηρταϊ βθαθθη5 διωτετέ- 
λεκώ- 
Ε ἔχοντες γνώμης] ἘΠ 5010 Ψοββίαπο 1. 

γνώμης δορσοδββῖῦ. 

Ο οἴονται] ϑίορῃ. βοουηάδ οἱ ἘΠῚ4., Ῥγ. 
οἴωνται γονοσανῖ Ζοαπθ. ΜΙ γίγνεσθαι 
ἴπ γενέσθαι ργορίογ οαἀαϊίατη ἄν, τηπιτδη τ τὴ 
6886 νἱάείιγ, χαρά ξυζυτῖ 5: ση! ΠΟ ΟΠ Θ πα 
ἰῃοουτῖ ᾿πάᾶϊε δουϊϑίο ἐθηρου. Εοτγίο ἰὰ- 
ΤΩΘῺ ἄν τροῖϊιι5 Δο]οέυγ, 

Ρ σλείω χρόνον] ΑΡοϊ. νῦν δὲ εἰ ἔτι προ- 
ξήσεται ἡ ἡλικία οἵδ᾽ ὅτι ἀνάγκη ἔσται ---ο 
ἀσοτειλᾶσθα.. ἴ0] 975 ὅτι ϑοογαῖϊ ἄρ ἔι- 

τυ γῖ58 ΠΟ γϑίϊο  Παυΐ νοὶ θη 1 τηϊηΐτηθ 60Π- 
νηΐ : ἀποτελεῖσθαι δυιΐθτη ΨΥ ΠΩ δϑῖ, 1σὶ- 
ἴυγ γα]! ραίατα ἢ. 1. ἐπισελ. ΠΟΥΓΟΧΙ. 

4 ὁρᾷν 5] ΔροΪ. δρᾷν Ζε χεῖρον ΟἸΉ 5515 

ψουθ 5 καὶ διῶν. χεῖρον. ΟΠ εἴποερ5 1θ᾽ά θα 
εϑί δυσμαϑέστερον εἶ εἶναι καὶ ὧν ἔμαθον ἐπσιλησ- 
μονέσπερον, δὶ Δαἀαϊία νεῖρα ὧν ἔμαθον 5815 
ΤΩΙΠΪ ΡΙδορηΐ. 

Υ καὶ ὧν ---- - χείρω γίγνεσθα. δος ὌΒαῈΟ 
δα ἤπεογη βθοίϊοπΐβ διιοίου ἐπὶ μαι μοι ἱπορ- 
Εἰθϑίτηθ 114 σοπίγαχϊς : ἤν δ᾽ αἰσθάνωμωι 
χείρων " γιγνόμενος, καὶ καταμέμφωμαι ἐμαυ- 

σὸν, πῶς ὧν, εἰπεῖν» ἐγὼ ἔστι ἄν ἡδέως βιοτεύοι--: 

(μιγ ὍΌΪ νεῦρα καὶ κασαρ- ἐμ. γοοροπάρηξ 
γουθῖ5 1115 ΔΡ ἱπ|| 0 ῬΟΒ[Ε15 ὥστε ἰσχυρῶς 
ἀγάμενος ἐμαυτόν. (Οθίογατη χείρων νυ]σα- 
ἴστα δηΐθ Ζθυηϊυ πὶ ΟΟΥΤΟΧΙς 16 τ ΟἸΪ πὶ 
(αϑία!ο οὐ Δῦγ]. Ῥοχίαβ: νϑύὰπη ἀδηΐ 
Ψαιῖο. 1. ἘἸογοπί, Β. (Ο. εὐ Ῥαγῖβ, 11. 

5 ἀβίωτος -- βίος4] Μῖϊα πο δββού σθῃ- 
56 ηάα οὐ νϑύϑ ἀϊοθηάδ, 4υΐρρο 51π6 56 1511 
οἵ οομηβοϊθηία γίνθη 5 (ἱδηβεοίδ, 

{ χεῖρόν σε καὶ ἀηδέστερον) ὕε απῖρα 

βέλσιον βεξιωκέναι 56. αἰϊοϊϊξ, αυοηΐαμα Ϊπ 
ἀἴο5 τηθ] ούθτα 856 Πουῖ βοηοραῦ 1ρ586. σοπ1- 
ῬΔΥΔῺΒ 5656 ΟἸΠῚ σοίθυϊϑ Ποιηϊπίθιιβ; [ἴΐα 
ὨΌΠΟ χεῖρον ξῆν αἰοϊ(αν 1116, ααϊ ἀθίθυ ΟΥ̓ τα 
ορίοσῖς πογηϊηΐθιιβ 586 ἤουὶ ἴῃ ἀ165 βοπίϊ : 
1άροσαθ τὖ 1116 οχ ἱπουραιθῃΐο νἱγίι 5 8 
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᾽ ᾽ Ὕ κ᾿ ,' γὉ) εν» ω φιν ἢν. 8 7 

οὐχ αἰσχρὸν καὶ τὸ ἀδίκως ὁτιοῦν ποιεῖν :)ὺ ἐμοὶ δὲ τί 

αἰσχρὸν, φὸ ἑτέρους μὴ δύνασθαι περὶ ἐμοῦ τὰ δίκαια 

10 μῆτε γνῶναι μῆτε ποιῆσαι; Ορώ δ᾽ ἔγωγε καὶ τὴν 

δόξαν τῶν προγεγονότων ἀνθρώπων ἐν τοῖς ἐπιγιγνομένοις 
οὐχ, ὁμοίαν δ κατωλειπορνένην σῶν τε ἀδικησάντων καὶ 

σῶν ἢ ἀδικηθέντων. οἷδα δὲ ὁτε καὶ ἐγὼ ἐπιμελείας 

τεύξομιριι ὑπ᾽ ἀνθρώπων, καὶ ἐὰν νῦν ἀποθάνω, οὐχ, ὁμνοίως 
τοῖς ἐμὲ ἀποκτείνασιν. “ οἷδω γὰρ ἀεὶ μιαρτυρήσεσς- 
θαί μοι, ὅτι ἐγὼ ἃ ἠδίκησα μὲν οὐδένα πώποτε ἀνθρώπων 
οὐδὲ γείρω ἐποίησα, βελτίους δὲ “ ποιεῖν ἐπειρώμην ἀεὶ 
φοὺς ἐμοὶ συνόντας. "Γοιαῦτα μὲν πρὸς ἽἙρμογένην σε διε- 

11 λέχθη καὶ πρὸς σοὺς ἄλλους. '"Γὼῶν δὲ Σωκράτην ψιγνωσκόν- 

σων, οἷος ἣν. οἱ ἀρετῆς ἐφιέμενοι πάντες ἔτσι καὶ νῦν διατε- 

λοῦσι πάντων μάλιστω ποθοῦντες ἐκεῖνον, ὡς ᾿ ὠφελιμώτατον 

ὄντα πρὺς ἀρετῆς ἐπιμέλειαν. ἐμοὶ μὲν δὴ, 8 τοιοῦτος ὧν, 

οἷον ἐγὼ διήγημαι, (εὐσεξὴς μὲν οὕτως, ὥστε μηδὲν ἄνευ 
σῆς τῶν “ἡεῶν γνώμνης ποιεῖν, δίκαιος δὲ, ὥστε βλάπτειν μὲν 

μνῆδὲ μικρὸν μηδένα. ὠφελεῖν δὲ τὰ μέγιστα φοὺς χρωμέ- 

νους ἑαυτῷ, " ἐγκρατὴς δὲ, ὥστε μηδέποτε προαιρεῖσθαι τὸ 

ΘΕΙΤΩΊ5Τὰ γψοϊρίαίθπη, ᾿ΐᾳ Ὠἷς οχ ἀθεγτηθῃίο 
νἰσ 1π, ΒΘΠΒΙαΤΩ ΤΠ ΘΗ 6. οἱ δηϊμηῖ ἔδ- 
οὐ]ίαύατα ΒΕΓ δ {γι ϑεἰἀτὰ ΡοΥο ῦ, 

τι (εἰ γὰρ --το ποιεῖν )}] Ἐδθ6 σθῆϊθ τὸ 
ἀδικεῖν, Βρθοΐθιαη διΐθηη σὸ ἀδίκως ὁτιοῦν 
ποιεῖν Μ6] οοοι5 νἱάρυϊς;: προ αἰ θΟΥ, 
ὨΪΗ1] 6556 πυιαπάμχῃ μΐο ; 405. δηΐμα ἴῃ- 
ορίϊαϑ δρίαϑ οἴϊποογθ ροΐθοι ἢ Μίδπθο ἱρίειν 
ἴῃ οα βϑθηίθῃξία, σταϊῃϊ ἐοίστα πος οΟ]Ο0Π, 
φαομΐατα; οδὲ ἔτ σιάστη οὲ ἱπορίμτη, 5ρι- 
γτἴαμλ οἱ ἀοϊοπάμπτῃ νἱάρυϊ : αυαγθ βθοὶβὶ. 
ΝΥ οἰδκίο νυἱάθραίυνγ Ἰοοῖι5 ἰἴΐα βαπαπάᾶιϑ 
6586: εἰ δὲ στὸ ἀδίκως ὁτιοῦν ποιεῖν αἰσχρόν 
ἐσσιν,; πῶς οὐ μᾶλλον αἰσχρὸν τὸ ἀδίκως 
ἀποκτείνει. ἙἩΟροΙΠΟ οβὲ ἱπορίατα βθῃΐρῃ- 
δι ἀρίατη ἤδοοσοῦ (Οὐρίοσυμῃ δυρατηθη- 
ἴαμα βθοῖ, 9, 10. ταν 15 ᾿η ΘΥροϑὶτ5 ΤΟ Ρ6- 
τὰν ἴῃ Δροϊορσία βθοῖ 26. 5646. 

ἃ καταλεισομένην) [ὰ Θίρρἢ. σοΥΥΟχὶ. 
Ἐλλὰ. ρὑγῃ. κασάλισ. αυοα γονοραν Ζριιπηρ 

Ὁ ἀδικηθέντων] ΑΡοϊ]ορία΄ Βεθο ἱπᾶθ δὴ 
ἬΪΪο 5βθοῖ, 16. τπιβῆὰ6 δὰ νοι οἶδα γὰρ ἀεὶ 
ἵϊα οοπίγαχϊὶς, ραγέῖπι ἀἸϊαίαν : Παραμυ- 
θεῖσαι δ᾽ ἔσι με καὶ Παλαμήδης ὃ παρα- 
α'λησίως ἐμοὶ φελευτήσας" ἔτι γὰρ καὶ νῦν 

πολὺ καλλίους ὕμνους παρέχεται ᾽Οδυσσέως 
σοῦ ἀδίκως ἀποκτείναντος αὐτόν. 1)6 ῬαΪϊα- 
ΤηΘ6. 5 ΠΟ Υ ΒΘ ΠῚ βυρῖὰ ΤΥ. 11, 388, 
ϑοογαΐοδ8, δἰ ο Υ νοσο ΧΘΠορμοΝ ἀρ Ψομᾶ- 
τίομθ 1. 11- 

ς οἵδα γὰρ ἀεὶ] ΑΡοϊορῖα οἶδ᾽ ὅσι καὶ 
ἐμοὶ μαρτυρήσεται ὑπό σε ποῦ ἐσιόντος καὶ 
ὑπὸ ποῦ παρεληλυθόσος χρόνου, ὅσι ἠδίκησα 
μὲν οὐδένα σ“ώποτε, οὐδὲ πονηρότερον ξσοίησα, 
εὐεργέσουν δὲ τοὺς ἐμοὶ διαλεγομένους «τροῖκα 
διδάσκων ὅ τι ἐδυνάμην ἀψγαϑόν" υἱϑὶ ν]46 ΤΩ ΙΗ], 
αὔδτα ἱπορίθ ἀἰ]αΐαέιιτη 5ἱὲ δανουθῖιπ ἀεὶ, 
'ΓΓοβυσηοηϊο Ταϊοσῖ Ομ ἢ5 το ρου5 σομῇα!έ 
Θοογδΐοβ 5 ΩΠΟΤΠΟο ψΘ͵Ὸ Ομ Γαΐ πγῸ μαρ- 
συρήσεται ὑπὸ «οὔ ἐπιόντος χρόνου ΟΟὨΪ]ΠΠΡῚ 
Ῥοΐοϑδὲ οορϊίαύΐϊοπρ Ὀγεοίθυ τ {θπΊρι}8 ὃ 
Τοῖπάθ ἐγὼ δπίθ ἠδίκησα ἴῃ ΠΟβίΤΟ ἰοοο 
ῬΑΥΙοΥ ΔΌΘ556 τη] τη, ἹΠονηρόσερον ΤῊ ΪΗΪ ἴη- 
αἸοίϊατη σου Ἰϑϑίπγατα ἱπίθυροϊαίουῖβ ΡΥ οί, 
Πονηροὺς ΘηΪπὶ ΞοοΓαῖο5 δἀ ΠΙΠΊΘΥΙΙ ΠῚ σῶν 
συνόνσων ΟἸηπῖπο πο δαμπλϊἐοαι. 
Ἰριταῦ σπονηρόσερον αἰχῖς ᾿γῸ χείρω, Χοπο- 
ῬΒομ εἶδ οοἰαΐθ ποπ ΥἰχοΊαΐ, 

ἃ ἠδίκησα) ϑίθρμδηιϑ ἠδίκηκα ἱπάμχῖξ, 
φυοᾷ χοϊορανῖξ Ζοιπο, 

Θυΐϊ. 

᾿᾿ 
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ἥδιον ἀ ἀντὶ τοῦ βελτίονος, Φρόνιμιος δὲ, ὦ ὥστε μῆ διαμαρτάνειν 

κρίνων τὰ βελτίω καὶ τὰ χείρω, μηδὲ ἄλλου ' προσδεῖσθαι, 

ἀλλ᾽ "αὐτάρκης εἶναι πρὸς τὴν τούτων γνῶσιν; ἱκανὸς δὲ καὶ 

᾿ λόγῳ εἰπεῖν τε καὶ διορίσασθαι τὰ τοιαῦτα, ἱκοινὸς δὲ καὶ 

Ὁ ζλλους δοκιμάσαι σε καὶ ἁμαρτάνοντας ἐξελέγξαι καὶ 

προτρέψασθαι ἐπ’ ἀρετὴν καὶ καλοκεἰγαθίαν.) ἃ ἐδόκει 

τοιοῦτος εἰνοτί9 οἷος ἂν εἴη ἄριστός γε ἀνὴρ καὶ εὐδαιμιονέστα- 

φος. εἰ δὲ ζῳ μὴ 

6 ποιεῖν ἐπειρώμην] Ηδος ϑοογαίθτη οὑπὶ 
ἀἰβοῖρυ 5 Ἰοφαθπίθη ἀθοθί ογαίϊο, τυϊπῖτηθ 
τηδσηϊῆοδ εἰ σ]ογῖοβα, 4181} ἀοπιατα ἀρυᾶ 
}υάϊοο8 115115 6556 ἀϊοϊξαν, ἴῃ ΑΡοΪορία.. 

ἔ ὠφελιμώτατον ὄντα] 65 γεγονότα 
Ροβία!αθδί. 

8 τοιοῦσος ὧν] Οὐαϑία!ο δαἀάιαϊε ἐδόκει» 

οὐχ ΡΥ πέδη Ἰοησίοσθηλ πο δηϊτπδα- 
νου ββϑϑί, 

Β ἐγκρατὴς δὲ] Φαπίίηα ἐγκρατὴς γὰρ 
Βαροί. 

ἱ προσθεῖσθαι)]͵ ἘΠ44, μ᾽. σροσδέεσθαι 
ἀδῃηύ. 
κ αὐτάρκης πρὸς σὴν φούσων γνῶσιν] ἷ 1. 6. 

Δ] Ἰοσιιπα ΘΟ Π51110 οὐ ριπιάθηῖα ποπ ᾿πάϊρο- 
Ραΐ δὰ ἀϊβοουπθηᾶα τηὰ]ὰ ἃ Ὀοηΐβ, αυοῦο5 
Υἱίδ γαϊίομθϑ ρα] σθ γ6] ρυϊναΐθ οχῖρο- 
Ὀαπί, υὐ Πεοο δὰΐ 111 ορίαγος ἕδοθγοίνο. 
Ὕγ εῖθκα ἢ. 1, 14 νουτῖ; ὑοῦ 80 ροβιηάθη, 
Εἰὐιδὶοϊιίογι, ἀα88 ΕἾ Ἠϊ6 ἴηι βοΐγιοτ, ΚυιΠοῖϊοηι 
δον α5 Βῦδο ὠγιὰ (6 ἴΥΎ6 σης εν ἀας 
οἶνπιθ ἤγεπιο ΗΠ 6, 5ϊοΐ, δοἶδϑέ σϑημρ ἀἴθ56 
Εἰηϑιοϊιέοτ, χιρ ογιυογδθη. Αἰαχαο Πΐπο 1π 
δηποίδοηθ Ρ. 400. σοπῆσογα νυ] 1π ΠΡ ΥῚ5 
᾿Απορμινημονευμάτων ἄφο556 ΠΟάΪ6 θαι ραΥ- 
ἴοι, 488 ἀοσογοί, ϑοογαίθσα αὐφσοδίδακτον 
ξιῖδθ5θ, Π6Ὸ Θχ }}15 ργοθρίοσίβ ἀἰβορ! πα 
Ρτοΐβοϊββθ αἰϊχψυϊά δὰ Ῥῃ]]οβορΐδτα τηοσὰ- 

" ἀρέσκει ταῦτω, παραβάλλων τὸ ἄλλου 

ῆθος πρὸς ταῦτα, οὕτω κρινέτω. 

Ἰϑηι υἱγ ας ΥΠ 4116 ̓ Ρ58 1} οχοοϊοπάδστα, (Οἱ 
βϑηΐθητδο Ὠ1Π1] ϑἴταῖ]ο ᾿πθϑὲ νου Χομο- 
ῬΒΟΙΕΙ5, αυϊ ρεγθοίαμη ϑ'οογαίῖ5 ρυπάθη- 
{ἰᾶτη, 4]ἴθῃμο σοη 5110 πο ᾿πάϊρθπίθμι, ἘΣ 
Ὀοπᾶ ἃ 1τη8]15 αἰβοούπούα οροχίοραί, ἰδὰ- 
ἄδτα νου : 46 ἀἰβοῖρι]οβ 5105 οἰϊαπι 
αὐτάρκεις ἐν ταῖς προσηκούσαις πράξεσι τρᾶ- 

ἀϊάϊδθθ ἰδίαν οδρ 5 7. ᾿π|ο. Οοᾶ 
δα αιυφβύϊοποιῃ ἀ6 ϑοογδίῖα ρυφοθρίουθιιβ 
δίιποῦ, ὈΥγονῖ5 θϑῦ γθϑροηϑῖο 6χ Χϑπορβοη- 
5 ϑταροϑβῖο, 

1 λόγῳ εἰπεῖν τε καὶ διορίσασθαι] δὶ εβδοῖ 
βοΙαπι λόγῳ διορίσασθαι, τ1 81} οδβοί, φιοὰ 
ΤΕΡΥΘΒΘΠάοΥΘΒ, 

τὰ ἄλλους -- ἁμαρτάνοντας Τία οχ (δ9- 
14 ]1οπ15 Ἐπ ἀ!ἴοηθ οἵ σϑυύβίοπθ Βϑϑβαυοηΐβ 
Βουῖρϑῦ οὔτ γ6]θῖο Εσποϑι οὐ Ζθυμπο : 
δηίθα οὐδὲ ἄλλως -- ἁμαρτάνοντα. Ῥεΐη- 
ο6ρ5 ἐλέγξαι ὁχ (οάϊοα ποπ ποταΐπαίο δπι- 
ποίαν! ΕὐΥΠοϑεϊ. 

Ὦ ἐδόκει φοιοῦτου.} Φαπίϊπα δὲ ἱπορίατα 
πιο βου. 

ο ἀρέσκει) ἘΠ. Ργ. ἀρέσκῃ, πάρ γ60- 
{5 ἀρέσκοι οἰΠοὶ ἀο)εθαί, ἀοΐποορβ ἄλλων 
συτα Οαβίδὶ, Β βββδυίομθ οἵ τηδυρῖπθ ϑίθρῃ. 
Ῥτϑοξοτί Ζθαμθ ; τϑοίθ ; δᾶ οἰδιβα]α ΠΡ τὶ 
ΘρτορΙῖ Ιδησυΐδα οὗ ἱηρρηΐο ΣΧοπορῃοηξβ 
ἱπάϊρηδ οϑῦ. 
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" ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥῪΣ 

ὈΠΡΟΞ ΤΟῪΣ ὉΙΚΑΣΤΡΆΑΣ. 

ΣΩΚΡΑΊΎΤΟΥΣ δὲ ἀξιόν μοι δοκεῖ εἶναι μεμνῆσθαι καὶ 
ὡς, ἐπειδὴ “ ἐκλήθη εἰς τὴν δίκην, ἃ ἐξουλεύσατο περί τε τῆς 

ἃ Ἐξνοφῶντος) 1ἰὰ μαροῦ νϑύβϑῖο ΑΥθίίηϊ, 
564 {0105 αθοϑί ἴθ ΕΔ, ΡΥ. (βίθι 
)αυαϊοϊπτη ΜΑΙ Καπαυῖ: ἀ6 μοο 1|Ρ06110 ρι- 
Ἰσοδίατη ἴθ Απποίδοηϊρι5 δὰ Νοιποσδῦ. 
1.1. μος οδϑὲ: φι υμίραία ρμγοδέαέ «ει 
“Χεπορηογιϊς Σωκράτους ἀπολογία, 658 ἐἰϊα 
λος ἵηρετιῖο οσαρϊξαζὶ, δὶ φιιῖὰ )μαΐἶδο, ῬΥΟΥ͂διι5 
ἐπαῖσπα, αὖ εοάθηι οογαΐα, οὶ βγιθην (- 
γορααϊα αοδόηνιβ δὲ αἴϊα φιιααάαηι, ψυκθ 
υμῖρο Ιοσιιγιένν" τὸ Χοπορἠοηίεα. Τίθυατα 
Υἱγ ορυορίαβ δὰ 111, 9. δέ ογθαθυθηιι8. ἴῃ- 
αυϊτ, “ροίορίαηι 5ογἱγ5ῖ556 ϑοογαίϊ5, ἔγυ φιια 
τῖμὶϊ αἰϊοιυ7ιι5 ὑγυυογυζαξιιν" ηινοηιεγιέϊ, φιοά 
πον ἴοσαίιν ἴηι ἰιϊ8 σοηιηιθηέαγὶιϊς Ψ]η- 
ἀϊοῖαϑ Π06}}} ἃ ΟΠ 511 ΨΊΠΑΥ Θ Πβῖ5 4 ΠΟῈ - 
ἄατη Ἐδοίογθ, Ηίπζοθ, βογιρίαϑ ποὶ ἰϑρὶ ; 
βοπίοπεαδι Ζθαη 4 συρὶς ἐΟσῃοΟβοοΥο, 
οχ ἰηϊέῖο απποίδεοπατη δὰ πῆς ΠΡΕ] πὰ 
βου ρίδτιτη ροΐθϑί. Ἐαυϊάθῃ [ἢ Τϑῖα ργτο- 
βϑθηίΐριῃ ἰθοίογθιη ἀθάμποθγθ οἵ σου 56Γ- 
τηοηΐδᾷαθ ΟὙθοῖ ἀΥρατηθητ5 ΜΑΙ ΚΘΊδΥΙ 
7ααϊοίατα σοπῆγηημαγο σοηδίι5 στη. ΝΙΠ1 
δὰ γι πθς σοηία βοπίθηςξίαπη ΑΙ ΚΘΠΑΥΙ 
[δοῖν ἐοϑεϊπηοηΐιμη Ὠορθη5. ΓΔΘΓΕΪ, 4αὶ 
ΧοΠορμοητῖ5 ΔΡοΪορίδτη οστα σθίου!β ΠΡ γῖ5 
Πιιπηογανῖς, ααὖῦ Αἰἤθηθὶ ϑιοθθῖαιθ, 40] 
αὐυφοάλια Αροϊορίθ ἰΙοοα υὖ Χοπορ!ιοηῖῖ5 
Ἰαιιάαταπέ. Ἐχ παϊοῖο ἴῃ ἘΣ αἰ ΟΠ 6 ῬΥΙΟΥΘ 
Ῥτοροϑίίο ρογϑοϊδίο δάμπας ἴπ θα βοηΐθηίζία, 
ἀθλτη δὰ ροβέγθγσιι πη ΜΓ οΘυΠΟΥΔὈ απ σἀριΐ 
δἀπογῖρϑι. Οπιηὶ ἴπ (4}1 αἀϊθρυίςαίίοπα 78- 
γϑησαἶοἹ ἐδοϊξαγπο5 νθίθγδη δ ἡ ΠΟ θτι5 ἀ5- 
εἰάογθ, αυάατὰ ἱπίοτηροβίνα Ἰοαιδοϊίαίο 18- 
ἀϊοίαπη ποηάυχη Ἰθοίΐοπο αἰ ζαγπὰ 50 11ρ- 
ἴογατα Αἰἰσογυτα βαθδοίιτη ργοάθυα τηδᾶ- 
Ῥῖ:), 

Ὀ πρὸς σοὺς δικαστὰς} Ηδο αἱ δαἀάϊάϊε, 

ἐοτοθαίασ, ῥΡαΐο, πὸ διὰ ἔαυη]ατοβ ἀρο]ο- 

δίδτα ἤδπο Ξρθοίαγ ογθάθγθιαιι9. ΤΥδη8- 
τὰ}1 οχ Μοιρογαν. 1. νἱ]]. 5. ἱπορέιι8 
ΒοΥΙρΡίου, ὉΔῚ οδϑὶ σῆς πρὸς σοὺς δικαστὰς 
ἀπολογίας : 564 αἱ Ἰἰοουμη ῥσορίπ5 ἴη- 
Βρθχϑυϊ, βέαί πα δηϊηιδάνογίου ρΥορίου 8η- 
ἰεοραρηςίᾳ δααϊίαμη [01] πος νϑυθου τα 
ΒΌΡΡ]ΘμΠ θη 1, Οἰτ [ΔΘ βθοί. 4. βϑβαΐ 
ΒΙΓΩΡΙΙΟΙ ΟῚ χρὴ σκοπεῖν δ τι ἀπολογήσεται» 
οὐ ἴῃ ἢἥπο βϑοίίοηϊβ ἥνπερ νομίζοι καλ- 
λίστην μελέτην ἀπολογίας εἶναι. Αἰααϊ 
ποπάμστα δροϊορσίς ἔμπογαῦ ἕδλοία τηθηίο ς- 
Ἰίδαιϊια 51 }υαϊσατῃ τηθηθῖο δα]απρὶ ἀθροραΐ, 
101 ποη ΟΠ ροΐογαί. Τδῖπάθ νῖχ ἀϊπηῖ- 
αἴα 1106 }}} ραγτίβ ογαϊϊοποιῃ δὰ ἡπάϊςθϑ ἀἰγι- 
δσῖς ϑοογαΐῖθβ, 564 πδυγαίϊοηθη σοπεϊποί 
ἰδιι το] ο 5 γθξουίατη. Οποα 51 γϑύο βββϑί 
Αροϊορΐα νϑῦὰ, 418}15 1116 Ῥ]δέοηϊοα, πος 
οϑῦ οὐδῖϊο ϑοογαίϊ5 ποιηΐϊηθ δὰ ᾿παῖςθϑ αἀἴο- 
ἴα, ΠαΌογθτηι5 σϑιιϑᾶτη ὈΧΟΡΔΌΙ] τα, ΘΕ 
ΧΟΠΟΡΠοη 1άἄθτη ἀυρατηθηίῃμ δἰΐο τηοοὼ 
τρίγδοίδν οί, 501] σθῦ τὸ μεγωληγορίαν 8ο- 
οΥαίῖ5 ο᾽δηδι Ἰθοίου 5 οἵ τηδηϊ ϑϑίδυλ 
τεαάοτγοί. 

ς ἐκλήθη εἰς τὴν δίκην] ΤΙοϊαΥ αυϊάοτα 

ἡ δίκη εἰσκαλεῖσθαι, 56 4ὰϊ καλεῖσθαι εἰς 
δίκην ῬΥΟ ΔΟΟΙΙΒΑΥΤῚ ΟΥΠῚΠΠ15 ΡΌ]1Ο6 ΑἸ ΧοΥῖς 
γΘΙ1 ΠῚ ΤΩΙ ἀθιηηοηϑίγασὶ βου! ρίογοιη Ατ- 
οὕ 40 115, 41 απὸ Αροϊορίαη Χρῃο 
Ῥῃοπῖ δαἀβουθαηΐ. ᾿ 

ἃ ἐδουλεύσατο περί σε τῆς ἀπολογίωξ) 

Αἰαυϊ Χοηορμοηΐοριις ϑοογαΐθϑ ἴῃ ΝΜοιηο- 
γΑ 115 Θ0 Ἰοοο, 46 πὰ δυιοίοῦ ΔΡο]ορὶ 
ἱπορίιι5 πητιιδίιι5 οϑῦ : ἤδη μου ἐπιχειροῦν- 
σὸς φροντίσαι σῆς πρὸς ποὺς δικαστὰς ἀπολο- 

γίας, ἠναντιώθη «πὸ δαιμόνιον. οἱ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 
δυσίογο Ηθυτηοσοπο Ὠδῦγαῦ βοοῦ, 4, Βοοία- 
θη ποοιιβαίιιτη εἰ σοθιι5. 4111 ροῦϊπ5 4αάτω 
ἂς οαιιδα σι ἸΟ4111 50} {πη τη. 



990 ΧΕΌΝΟΡΗΟΝΤῚΝ 

"καὶ τῆς τελευτῆς τοῦ βίου, γεγράφασι μὲν 
υ καὶ ἄλλοι, καὶ “πάντες Ε ἔτυχον τῆς αν: 

γορίας αὐτοῦ" ᾧ καὶ δῆλον, ὅτι σῷ ὄντι οὕτως ἐῤῥήθη ὑπὸ 

Σωκράτους. ἀλλ᾽ ὅτι ἤδη 3 εαὐὑτῷ ἤγεῖτο αἱρετώτερον εἰναι 

τοῦ βίου “γἄνατον; τοῦτο οὐ λιοσιζρονῶν ἀ ὥστε ἀφρονεσ- 

2 τέρα αὐτοῦ φαίνεται εἰναι! ἥ με γαληγορία. “Ἑρμογένης 

μέντοι ὃ Ἱππονίκου, ὃ ἑταῖρός τε ἦν αὐτῷ» καὶ ἐξήγγειλε περὶ 

αὐτοῦ τοιαῦτῶ, ὥστε πρέπουσαν φαίνεσθαι τὴν βρυληγο. 

εἴαν αὐτοῦ σῇ διανοίᾳ. 6 επεῖνος γὰρ ἔφη, ὁρῶν αὐτὸν περὶ 

πἄντων λαλῶν διαλεγόμενον ᾿ περὶ τῆς δίκης, εἰπεῖν' 

85 Οὐκ ξ ἐχρῆν ᾿ μέντοι σκοπεῖν, ὦ Σώκρατες, καὶ ὃ τι ἀπολο- 

γήσῃ; ᾿Γὸν δὲ τὸ πρῶτον ἀποκρίνασθαι; Οὐ δοκῶ σοι ἀπο- 
λογεῖσθαι μελετῶν διαξεξ,ωκέναι; "Ἐπειτα δ᾽ αὐτὸν ἔρεσθαι, 

Πῶς: Ὅτι οὐδὲν ἄδικον διαγεγένημαι ποιῶν" ἥνπερ γορυίζω 
4 μελέτην εἶναι καλλίστην ἀπολογίας. 8 ᾿Επεὶ δὲ αὐτὸν 

πάλιν λέγειν, Οὐχ ὁρᾷς τὰ ᾿Αθηναίων δικαστήρια ὦ ὡς, πολ- 

λάκις μὲν οὐδὲν ἀδικοῦντας λόγῳ ταραχθέντες, ἀπέκτειναν 

3 7 

ἀρϑλογιοις 

περὶ τούτου 

πολλάκις δὲ ἀδικοῦντας ἢ ἢ" 

ἐπιχαρίτως εἰπόντας ᾿ 

ἃ καὶ τῆς ὑνάϊυεδὰ σοῦ βίου] Θυϊά ἐδ 
ἢπθ νἱΐα βιιοθ σορίτανο δὲ τπβθάϊαγὶ νο]αἷὲ 
ΔυΟΙΟΥ Θοουδέθῃῃ ἢ 41 δα ΠΟΥ ΘΠ) ΒΘΠΊΡΘΥ 
δγαῦ ρὺδοραγαΐιιθ, πος πηραϊίδύουθ ργοοὶ- 
Ὀᾶδνο ΤΠ ΟΠ ΔΟΒΟΥΏΙ 1Π5ἴαν ἴῃ Τηογ δ αὐίϊ- 
ΘὩΪΟ οΟριιβ Βαθορ αὶ. 

0 καὶ ἄλλο] Οαγανιηθ ΧΟΠΟρΡἤοα, 
ααϊηαῖ Α}}} ΞοοΥα 5. ἀθ θη οπθ βιιβοο- 
Ρουίης οἰ δουϊπίαοῦ 851 αὐἰὰ Ὁ 15:15 
ΟΥ̓ ἰΒΘῸ 1) ΓΘρογοσαΐ, σα σαιιβα} μεγαλη- 
γορίας Βοογαίίοςο, αι. τηδχίτηρ πα σθ8 ἃ 
886 σαμδαη]θ. δι1ι8 ΔΡΔ] ΘΠαβθο ν᾽ ἀοθαίαγ, 
σΟΠΕΙΠοΥοῖ, βαῦίβηθ ἤος φγαῦ “σαιϑθο, τ 

ΣΧ ΟΘΒΟρΡΠΟΙ 1 Θπαγγάτιὴ σορίοβῖαβ οἱ Αρο- 
ἰορῖε ΠΟΏΛ 6 1 ΒΟΥ ρτΌτΩ Ῥι ]]οατοὶ ὃ 

᾿ς ἔτυχον] Νόοὴ Ργε οΥ ἢ ϑἴββθ 5οα δεῖ 
δῖδδο ᾿πιογρυθίδίιν ΘΟ οβηοῦ ργοϊαπέρ Ζοιμο; 
ΟρῸ οομίγα Ριιϊΐο βου ρίογθιν. νο] ἶββο οἰ - 
ΘΟΥΘ: ἀϑϑθοῦῖοβ. 1ἰὸ5. Α ΡΟ] ΔΓ ΠῚ ΒΟΥῚΡ- 
ἴογοβ Βοογδτοατη τορι ΟΠ] π απ ὈΘΦΠΘ 
γοἀάϊαϊδθο. 1). Βὰς τα Οἴςογο ἀθ Οτγαίουα 
1. 54. ϑοογαίοξ, ψιιίην οτυπίνενε δοριογι ὶ5- 
δἴγπτιδ ο580,, δαγιεἐϊδοϊηεδφιιο ὑδγέσδοὶ, {{α ἴὰὲ 
ἡιιαϊοῖο σαρὶμὶς ρΥὸ 56 ἴρ56 αἰαϊίς ει γιοΉ, δι}. 
ρμίεων ατἰ γοὶι5 864 ηιαπιδίον αὐἀεξ΄ εἰυνεϊγειε 
υἱἀσγείιν 6550 7 μασι. [Γἄοι ᾿Γωβομὶ, 1. 

ἀπέλυσαν ᾿ 

“Ἃ 
ἐκ τοῦ λόγου οἰκτίσαντες χ 

᾿Αλλὰ ναὶ μὰ Δία» 

29, Ηἰΐδ οἱ ἰαϊίδιις. ταιϊογεῖδιις. ααἀαιιοίτις 
δοογαίος μος ραΐγοτη, φιικδιυϊε αὐ 7ιιαϊ- 
οἴτιτα, σαρὶιὶδ, τος }μαϊοϊδιι5. διιρρίοα ζαϊέ, 
ααἰιιδιιϊέψιο ἰἰδογαηι σον ποηιαοίατι α ἡϊαρ- 
γιέ απϊηιὶ εἰπισέπην πορ α δμρεγῥῖα. 
Μαχίγοιιβ Τυτα5 ἰὼ Ὠ᾿σβοσί. 1Χν, αυςεετῖϊξ, 
ΔῺ τροίθ ἔβοθυῖε βοογαίοβ, ααοα δοοιιβαίου!- 
15 ΠΟῺ ΓΟΘΡΟ ΑΙ, 

ἃ ὥσεας: ἀφρονεστέρα) Θυὰ 50 ΠΠ1οθὲ Πα ἶσο5 
Ῥοιία5. ᾿υυ!αν!ε, ααδλ δὰ σαιβδπὶ 5ῈΔΠῚ 
Φαὰθ οὲ Ἰυβδῖα. Ἰυἀϊσαπμ ἀδπλ ῬγΟθ 05 οἱ 510] 
Ὀοπθνοϊος. τρααϊαϊς, ϑουῖρίου ἀροϊοσίθ 
νἱάριαν οὐρα ἀἶςβο, ϑοογαΐθια, πἰβδὶ τὰστη δὰ 
βθιθοζα 0) δπὶ ΡΟΥν ΘΙ ἰββοῖ, οἰὰτὴ δοοιιβᾶ- 
ΤΟΙΌΣ, τα δ] οσθ ἢ ΟρΡΟΥΔ ΠῚ ἔωἶδδθ ἀαιιγυτη, 
πὶ )υάϊοιπα τηονοσοὲ τ ἰδοῦ σογά δ π δ 
ΟΥ̓ πη θὲ οδ]θοία ἀπ] αογοῖ, ϑιμ]ῖο Ζοιη 
οὐμὰ (ἀοσποῸ Ρυζαας οογΟ ΠῚ ν ] υἾ5βς 
ἀοσο : ̓Ἰϊατ ρογν οᾶσρηλ οἱ ΠΟΥ ΠίοΠῚ 
ἢ ᾿ρϑῖτιβ ἴῃ σϑπΐο τπδρ]]οαιιοπείατα. Δ}}}- 
Ὀϊζατ Θ556 ἃ τῦαση0 Υἶγὸ 6ὺ σΟὨ 5110, τ 
᾿υγ τι] Λα ἴ 65 ἸΡΒΙΙΠῚ ἀαπημδγθηΐ, ΠῸΪ πῖο- ᾿ 
τὶ οαροῦρὲ φιδιὴ αυοιὶ πλαχίτηθ. ΨΙάρ οἀ 
5θοῖ. 14. Ερηι 80 δ 115 ουηΐβεατη ἀἰοῖς βου ρ- 
ΤΟΥ Τρ! ϊοηθθ αι σαιιδϑο εε [ΙΒ 116. 5085 

τη οΙ Ομ τ15. αἰ ᾿ην σοι σΟΙΉ ΡΥ 5. βροοίδ- 
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φάναι αὐτὸν, καὶ δὶς ἤδη ἐπιχειρήσαντός μου σκοπεῖν περὶ 
τῆς ἀπολογίας, ἐνωντιοῦτοαί μοι τὸ δαιμόνιον. Ὥς δὲ αὐτὸν 
εἰπεῖν, αυμαστὰ λέγειν». φόνδ᾽ αὖ παν, Ἦ “)αυ- 
“στὸν νομίζεις, εἰ καὶ τῷ “εῷ δοκεῖ ὁ ἐμὲ βέλτιον εἶναι ἤδη 
τα οὐκ οἶσθα ὅτι μέχρι μὲν οὐδὸς οὐδενὶ. ἀνθρώπων 
“ ὑφείμην βέλτιον ἐμ νοῦ βεδιωκέναι; ; ὅπερ γὰρ ἥδιστόν ἐστιν, 
. ἤδειν, ὁ ὁσίως βίοι καὶ δικαίως ἃ ὡπᾶντα τὸν βίον βεδιωμένον' 
ὥστε ἰσχυρῶς ἀγάμενος ἐμαυτὸν, ταὐτὰ εὕρισκον καὶ τοὺς ἐμοὶ 
συγγινομένους γεγνώσκονταις περὶ ἐμοῦ. Νὺν δὲ εἰ ἔτι προ- 
βήσεται ἡ ἡλικία, οἱ, ᾿ ὅτι ἀνάγκη ἔσται τὰ τοῦ γήρως 
5 ἀποτελεῖσθαι καὶ ὁρᾷν τε χεῖρον, καὶ ἀκούειν ἧσσον, καὶ 
δυσμιαιθέστερον εἶ; εἰναι; καὶ ὧν ἔμαθον ὑπιλησμογνέστερον. ἣν δὲ 

ναύτας τον χείρων γιγνόμενος καὶ καταιέμιφωρναι ἐρναυτὸν, 
Ὦ σῶς ἂν, εἰπεῖν, ἐγὼν ἐφ ὧν ἥδέως βιοτεύοιμι οἼσως δέ 

τοι» φάναι αὐτὸν», καὶ ὁ ϑεὸς δὲ εὐμένειαν προξενεῖ βίοι οὐ 
μιόνον τὸ ἐν καιρῷ τῆς ἡλικίας καταλῦσαι τὸν βίον, ἀλλὰ 

καὶ τὸ ἣ ῥᾷστα. ἢν “γὰρ γῦν καταπριθῆ μοι» δῆλον ὁ ὅτι 

ἐξέσται ῥοι τῇ τελευτῇ χρῆσθαι, ἣ ̓ 1 ῥάστη μὲν ὑπὸ τῶν ἅ τού- 

σου ἐπιμεληθέντων κέκριται; ἀπρωγμιονεστάτη δὲ " 

εἰβᾷθ οὐγηΐθιι5, 5101 ρουύβιαβογαῦ ϑοογαίος 
ΤΩΟΤἕΘΓΩ 510] ΟΡ(ΔΌΙ]Π οὐ πα νἱία 6556. Ηδῃς 
ξαΐϑεο μεγαληγορίας 6}115 ΘΔ ΒΆΤΩ ; ἴάᾳιιο 
αλ ἀοσοτοί, μᾶης ΑΡο]ορίδγῃ βοΥ θ γα ἴῃ. 
δι δαοίογ, 

6 Ἑρμογένης) Ηδο οχ ΜουηουδΌ  τι5 
ἰγδηϑ]αΐα Ὀγον ΤΟΥ ΤΥ ΠΘΟΌΥΓΆΤΩ, αυεο Ομ ΐ τη 
ΔηΠοίδι! ΟΠ θῇ τηθγ θα ηταγ, 101 ἀπ ρῚ]. 

᾿ὰ μέντοι σκοπεῖν) 1 {4}1} ᾿πίουσοσδίοῃθ 
1Π}151 18. Γἢ μέντοι; 5θη:θη5 καὶ ροδβί ἕξ σι 

οοΟἸϊοσαΐατη Ἰοοι ΠῚ διιστλ οχ Αἰ ΟΟΥῸ ΠῚ 
ΤΏΟΥΘ γΥϑοίί5. {πΘὈτπγ; 1ἢ ΝΜΙΘΥ ΟΥ̓Δ ὈΙ] 115 
Θχοϊ ἴθ νἱάθίιγ; τὖὸ ἴῃ ΠΟΒΊΓΟ ἰοοο μὲν 
ἰθοϑὲ ροϑί Τὸν δὲ τὸ, 

5 ᾿Ἐπεὶ δὲ ---- χέγειν] ΜοτγΘΙ]Παπα Τ απο 
ἔπειτα δὲ ἀφαϊξ, 4ιιατη βουρίυγαιη ΒίΘΡΠα- 
πὰ ργοθαθαί, [}π(4}1 Παυσγαϊίοηθ 52 ρῖ5- 
βἴτηθ ἐπεὶ Παϊροῖ δαϊιποίατη ἱπῆηϊ νι : 
τ 866ῖ, 5, 65ῖ. ὡς; δ᾽ αὐτὸν εἰπεῖν. Ἐδαάοπι 

Ἑάίτῖο Μογοὶ]απα ἀείποορθ ἀχϑεσθέντες 
ῬΙῸ ταραχθένσες ἀράϊξ; εχ σοηϊθοίαγδ; 
ογϑάο. 

ἢ ἐκ σοῦ λόγου] Οοτηΐπαγα ῬΟῊΪ οδυιβατη 
ΔΡΞΟΙ υ] ΟΠ 5), τη βουδί!ϊ ποτα ΒΡ Πα μεῖ5, 
οἱ σταίίδτη ᾿πἀϊσατη ὈΪαπᾶδ ογαίίοηὶ αἀοοὰ- 
5611 Οὐβθαιϊοηίρθιη. 

φοῖς φί- 

ἱ ἀπέλυσαν] ἘΔ, ργ. ἀτέλησαν σοτγοχὶς 
( δϑίδ]ϊο. 

Κ ὑφείμην] Οπιϊβδατηα ἄν οχϑίαί ἴῃ Μ6- 
ΤΠΟΥΔΡ. 

1 ἤδειν)] Οοαά. Βτοάδθι εἰδεῖν ἀϊσιπίιΣ 
ΒΑΡ σθ. 

τῇ ἀποτελεῖσθαι) Ῥο7}5 ἐσιτελ. οδὲ ἴῃ 
ἹΜοτ οΓ85. 

ἢ σῶς ἄν, εἰπεῖν] Βίθρμαῃϊ σοη͵θοί ἀσάτη 
σῶς ἂν εἴποιμι ἐγὼ, ὅτι ἄν ἡδέως β. τούορὶς 
ὙΝ οἰβίαμα Ἐϑαϊεῖο ; ἀσριοχ βοιοθὲ ἄν δίο- 
Ῥῃδηιτα οῇδηάογαῖ. 

ο Ἴσως} Αὐμίης διοίσγοσα Αροϊορῖδθ 
ἃ Χοπορμοηίο ἀϊνουβυση ΟΠ 48 ΡΟΐΘΙῸ 
ἀΠΠσοητῖα ᾿πνϑβίϊραθο. 
Ῥ κατακριέῇ μοι Τ,ΘοΠο]ανί πη σοη]θοία- 

Υάτη νῦν μὲν καπακριθῶ, δῆλον τεοῖο ἀδηηηάανῖξ 
Τὺγηθϑί τὴ βθοιίιβ Ζεῦηθο ; ορα Οὐδ ΟἸΒΠΊ 11 ΠῚ 
κασακρίθη μου ῬοΟδέυ]αΤΘ τιΘ ΕΥ̓ Δ ἀπ) ΟΠ ΪΌ, 

4 τούτου ἐπιμεληθέντων)] ὅς. πράγματος; 
4] βιαΐθτη, σοπα οπθγὴ οὐ τηοῖι8. ΠΟΙ! - 
ΠΌΤ ἃ οἰοιία Ροία ὙποΥ Θη ΠῚ ΟὈΒΟΙΝΔ - 
τἴοηθ δὰ ἀἴρποβ σθηβαθγαπί. Εχ Ε]αίο- 
πῖοο Ῥῃαάομπο βθεῖ. 66. Ἰοὺ δἰ αι αἴθ τ5 
σοσθοβοοῦθ, συ βου ρίου ΐς οὨδογναίίομθ 
ἀϊατ της ἀπ ηοίδία {ι|1556 ΓοΙοΓξ, 

δ 



ΖΦΩ 

"“. Ν 7 }] »᾿. 

λοις, νον δὲ πόθον ἐμποιοῦσα 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΞΚ 

ἃ ἣν» ων . του δωνι ὑμυλνει ταν 

γὰρ "βρόμον μὴν μηδὲν μηδὲ δυσχερὲς ἐν ταῖς “γνώμαις τῶν 
παρόντων ς κατωλίπηται, ὑγιὲς δὲ σὺ σώμια ἔχων καὶ τὴν 

ψυχὴν δυναμένην “ φιλοφρονεῖσθαι ὦ ἀπομιαραίνηται; πῶς οὐκ 

5 ἀνάγκη 

ῥοῦ ἐνοιντιοῦντου φάναι αὐτὸν, ἢ 

ἢ ποῦτον ποθεινὸν εἶναι ; ; ἕ ᾿Ορθως δὲ οἱ “εοὶ τότε 
τῇ τοῦ λόγου ἐπισκέψ ει; δ' ὅτε 

ἐδόκει ἡ ἡμῖν ζητητέα εἰνουι ἐκ παντὸς σεύπον τὰ ἀποφευκτικᾶ. 

εἰ γὰρ τοῦτο διεπραξάμην, δῆλον ὅτι ᾿ἡτοιμασάμην ἂν, 

ἀντὶ τοῦ ἤδη λήξαι σοῦ βίου, ἢ ή νόσοις ἀλγυνόμενος τελευτῆ- 

μχτν ἢ γήρῳ, εἰς ὃ 

9 ἔρημα. τῶν εὐφροσυνῶν. 

γενες, ἐγὼ 

τετυχηκέναι 

πάντα τὰ γαλεπὰ συρβῥεὶ καὶ μᾶλα 

Μὰ Δί᾽, εἰπεῖν αὐτὸν, ὦ Ἕρμο- 
ταῦτα οὐδὲ προθυμήσομαι: ἀλλ᾽ ὅσων νομίζω 
“" καλῶν καὶ “παρὰ ἡ εῶν καὶ παρ᾽ ἀνθρώπων, 

καὶ ἣν ἐγὼ δόξαν ἢ εγω περὶ ἐμαυτοῦ, ταύτην ἀναφαίνων εἰ 
“Ἄ 

βαρύνω τοὺς δικαστὰς, αἱρήσομαι τελευτῶν μᾶλλον, ῆ 

ἰνελευθέρως σὺ ζῇν ἐ ἐτι προσαιτῶν, κρύβει σὸν πολὺ “είρω 

10 βίον ἀντὶ ἡ ὁ αὐάνδῥ, Οὕτως δὲ γνόντα αὐτὸν ᾿ ἔφη εἰπεῖν. ἐπειδὴ 
᾽ὔ 3 -“» 6 Ἴ ῬῸ κι να νἙ 7 ͵7 

κατηγορησαν αὐτου οἐ ἀντίδικοι» ως οὕς μὲν ἢ σόολις νομίζει 

τ᾿ σοῖς φίλοι: ΑἸιῖα ΠΟῚ ΘΟΘΏΠΕΙΠΥ α585]- 

ἄθγθ ἀἰτι ἀθουπθοπί1. 
ἃ τοῦ τελευτῶντος) δῆς Ο6βηου! οοη- 

7θοαγατη γϑοῖθ σαϊ]σαΐο σῷ σελευτῶνσι 580- 
δύ Ζριιηθ. 

Ρ ἄσχημον μὲν μηδὲν μηδὲ δυσχερὲς} Ὦ1ὰ- 
ἴαγπα ἑρυ 0. σΟΥΡΟΥΪ5. τ]ὰ Ομ Ποτὴ 
οορὶς ἀσχήμονα καὶ δυσχερῆ ἴδοοτο, αι} 88 
Δ55]᾽ ἀθη τὰ οὐ ΓΟ ΘΟΥΣ ΤΏ ΒΟΥ ΟΠΘΙΩ 
τηουθηΐ, δἄθο αὖ νοΐα ἔδοϊαηξ ροῦϊ5 ΡΤῸ 
γῇ οΥ 6 ΠΟΙΏΪ 15 δοσοίοσαπᾶα “δῦ ΡΥῸ νῖϊᾶ 
φῬτογοραπα Ἡδΐο ΤΟΥ ΘΠ) ΟΠΊΠ65 στᾶ- 
τυ]απίυγ, πο ὉΠ] τη. 7115 ροβῦ ΠΟΥ θΙη 
ἀρια νίνθητθϑ βυθοῦ ἀθϑιἀθυίατη. (οα- 
{γα 1} ἀοοϊάθγα αἷῦ διιοῖοσ, οὔτ 645 
τηθηΐο οἱ βδῃ!ζαΐο ἱπίθργα οχ Πᾶς νἱΐα 15. 
οράϊι, τἰ ϑοογαίθθ. Ηδὸο οδὶ 1Π|ὰ ΠΊΟΥβ, 
Πα Ρ] υσί πητα τηου αὶ ἀφο ἀθυαπλ ἀρυὰ 
νἱνοηΐος τοὶ παοῦρ ἀϊοϊίασ, 56 νἱάρ 
αἰιατὴ ἰπθρίθ βου ρίου δ θα ΠΔ Τοὶ ἈΡΘΥΕΙΘῺΒ 
αἰ χους που θηΐθτη Π11] πιθοῦ νοὶ ἔαρ 
ἴῃ. ΔΆ Ϊτἶδ5. ῬΓΘΘΘΘΏ ΤῺ Ὑ ΘΙ Π]Έι ΘΓ ! 

ο καταλίπητα!) 44. ῥτίνπασιηι Ἰθοεῖο- 
ΠοΠῚ τράιϊιχῖ; δουϊϑξιθ. οἶα. ΨΘΥΌΪ τηρα!ὶ 
5015 πὰς Ἰοῦο οἱ βδρῃίθηιὶ σοΠν ηἶ. 

ἃ ὑγὲς δὲ «ὃ σῶμα! Τυθοποϊαν δοῃϊθοία- 
τάϊω ὑγιὲς δέ σις τὸ σῶμα ΝΥ 615, Βἰμηδοι οἵ 

ΟΟΟσ ΠΟΥ τροθροῦμῃξ ; ἀυχώτη θηϊιη οϑὶ τις 

1Π1 6} ΠΣ ΥΘ ΟΥ ̓ βϑ} 1. 
᾿- Φιλοφρονεῖοθα;ἢ ψιάρθίαν οθ56 ἃ, . 

σαιάργθ, Θχ 1] να]. 
ἔ σοῦτον)] Ἐπ Ἑ ἀϊξίοπα Ἡ αἰθηβὶ γθοθρὶ 

Ὠδῆς ϑβουϊρίυσγατη : νυ] σαγῖθ σοῦτο τηϊῃὶ 
ΠΏ]]Ο τηοάο ἔδυτὶ ροβϑϑο νἱἀθθαΐαγ, 
Ε ᾿Ορδῶς ---- ἐνανσιοῦνφ.}] (ΟΔδίδ]ο ἦνα».- 

σιοῦντο ἀραϊι, (Οδίογαπη υἱάσ υδπὶ ἰκ: 
ορίβ ϑοσγαΐθιη ἔδοϊαὶ σϑρϑίθηϊζεση, αι 
τη ἶΐο ἀθορηίι5. ΧΘΠΟΡΒΟΙ οιιπάριη ἐἰ- 
σρπίοιῃ ᾿πἀπχογαΐ, ιιξθαιθ ποβίου σϑροιϊς 
5θοί, δ. -ϑαυμάζεις εἰ τῷ ϑεῷ δοκεῖ βέλτιον 
εἶναι ἐμὴ τιλευτᾷν τὸν βίον ἤδη. Ῥογρὶς 

ΣΧεμορΒοηίθιϑ ε εἰ δὲ βιώσομαι “΄λείω Χρόνον 
ἴσως ἀναγκαῖον ἔσται «ὰ φτοῦ γήρους ἀσοτε- 

λεῖσθαι --α χείρω γίγνισθα. (ὐῶ ποβίοῦ 
5θοῖ. 6. ποὴ βου ἴῃ Ὀγουϊ αΐοτη ὨΪΠΐατα 
οοπίγαχὶῖ, δοὰ ναί) οἰΐδηλ πυΘηἤδοϊο νη 
Ἰηβίαυ δϑθονουδηΐοπι ἔδοϊς ϑοογαίθμι; οἵδ᾽ 
ὅχι ἀνάγκη ἔσται. Ηΐὸ νογῸ ᾿ΐθυθτη τηράθ5- 
{15 αἷῦ : ἡτοιμασάμην ἄν. 

ἢ τῇ σοῦ λόγου ἐπισκέψ εἰ ΧΡ ΠοΟΡΒΟῺ 
φροντίσαι «ῆς ἀπολογίας ἴῃ ΜΙΘΠΊοΥΆ. βθοῖ, ἡ 
5. ΠΟΒΙΟΥ σκοσίεῖν σερὶ τῆς ἀπολογίας αἰχῖὶ 
Βθοῖ. 5. δῇ] πο αἰ χἰββοί, οὐρῦο, ἐ ἐπισκέπ- 
φεσθαι λύγον ΝΕ] πεοὶ λόγου : Ἰρί(Υ ἐπίσκε- 
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δ εοὺῤ, οὐ νομίζοι, ὃ ἐτερὰ δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέροι, καὶ 

τοὺς γέους. διαφθείροι, παρελθόντα εἰπεῖν: ᾿Αλλ' ἐγώ, ὦ 
ἄνδρες; φοῦτο μὰν πρώτον ναυμάζω Μελίτσου, 5 ὅτῳ ποτὲ 

γνοὺς λέγει» ὡς ἐγὼ οὺς ῇ πόλις νομυίζει σεοὺς οὐ “γομίζω: 

ἐπεὶ )ύοντῶ γέ ῥμε ἐν τοῖς ποινοιὶς ἑορταῖς καὶ ἐπὶ τῶν δημο- 

σίων βωμῶν καὶ οἱ ἄλλοι οἱ πωρατυγχάἄνοντες ἑώρων καὶ 
αὐτὸς Μέλιτος, εἰ ἠξδούλετο.ς Καινά γε μὴν δαιμόνιοι πῶς 

ἂν ε γὼ εἰσφέροιρυι; λέγων, Ἀ ὅτι σεοῦ μὲν φωνὴ φαίνηται απὸ 

μαίΐνουσω ὃ τι χρὴ ποιεῖν ; καὶ γὰρ οἱ φθόγγοις οἰωνῶν καὶ 

οἱ φήμαις ἀνθρώπων χρώμενοι», φωναῖς δήπου τεμρυωίρονται. 

᾿ βροντὰς δὲ ἀμφιλέξει σις ἢ μῆ, φωνεῖν ἢ μῆ μόγιστον 
οἰωνιστήριον εἶναι ; ἦ ὃὲ ΠΙυϑοῖ ἐν σῷ τρίποδι ὃ ἱέρεια οὐ καὶ 

αὐτὴ φωνῇ τὰ παρὰ τοῦ Θεοῦ διαγγέλλει : - ᾿Αλλὰ μέντοι 

καὶ τὸ προειδέναι γε τὸν Θεὸν τὸ μέλλον, καὶ τὸ προσημιαί- 

γειν ἐᾧ βούληται; καὶ τοῦτο, ὥσπερ ἐγώ φημι» οὕτω πάντες 

καὶ λέγουσι καὶ νομίζουσιν. ἀλλ᾽ οἱ μὸν οἰωνούς τε καὶ 

φήμας καὶ συμιδόλους τε καὶ μάντεις “ ὀγομυἄζουσι τοὺς 

προσηρναίνοντας εἰναι" ἐγὼ δὲ τοῦτο δαιρυόνιον καλῶ. καὶ 

Ψις τοῦ λόγου τη! ΧΟΠορμομίθαη τα λἶίο 
τηΐηιι5 υἹ ἀθίιυ 6556, 

Ϊ ἡτοιμασάμην) ΒέΘρΠδηι5 ἕσομασ. ἀοαϊέ. 
Κ᾿ πάντα τὰ χαλεπὰ) Ηδὸο οἱ (αἰῖα 8ο- 

ογαῖθϑ ατὰ βθρίπαριπία ἈΠ ΠῸ5 Παΐτ5 ἴπ 56- 
πϑοξαΐθτα ἀΐοοσα ἤθο ροΐαϊξ πρὸ ἀθρυϊ; 
ϑορ πέδη δυΐθτη ἀθοθης, 

ι ταῦτα] Ἐείου δὰ σὰ ἀσοφευκτικὰ, 

ἀο τραϊς δείδια. θ᾽ άθπι δά αἀϊίατα : εἰ γὰρ 
χοῦτο διεπραξάμην. 

τὴ καλῶν] 1 τοοΐα (ὐθβῃθταβ νυἱρσαίατη 
καλῶς σοΥΥοχίΐ, γαβίγα οὈπίτεπίθ Ζριηϊο. 

π ἔφη εἰπεῖν.) δ΄ῇῆᾳσ ἢ, 1. ἱπίργραηχιῦ 
Ζροαπο οὐ ΕΔ. ρ. Οὐοπίγα τϑοθηίίο- 
τ 5 Ὦδο6 Ἰυπραηΐ ΒΘ θη 0118, απι16 ἑααίο- 
Ἰορῖα Ἰπορία οὐἱΐασ. ΜΙΊΗῚ εἰπεῖν ἢ. 1]. 
αἰϊρηο ἰοοο 6556 οἵ βϑοϊινἀθυνάατη ν᾽ ἀθλία, 
το α4 νοΥῸ οἴπὶ ΡΥ]ΟΥ 115. σου δ η Δ. 
ΑἸϊοααΐη ἐπειδὴ οὐ βοαιθητία Πσθηΐ ; δο- 
σθάογο ἀθθορας οορυ]ὰ, νοϊιμὶ γὰρ, νοὶ] 
5:ΓὩ1}15. 

Ο ὅτῳ σότε γνοὺ; Ἰϑυοία το οχ 216- 
τηοταῦ, [. 1, ποίῳ ποτ᾽ ἐχρήσαντο τ:κρμηρίῳ 
εἴ 5664. ᾿" 

Ρ ὅσι ϑεοῦ μὲν φωνὴ φαίνεται!) ἴῃ ΔΙεπο- 
γαῦ. 1. ο. 65: διετεθρύλλητ; γὰρ, ὡς φαίη 

Σωκράτης: τὸ δαιμόνιον ἕ ἑαυτῷ σιηκτίνειν. ὅθεν 

δὴ καὶ μάλιστά μοι δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασ- 
θαι καινὰ δαιμόνια εἰσφέρει. ἴΠπ46 οἰΐατα 
ταδσὶβ ραΐθῦ ἴῃ ΠΟΒίγΟ ἰοσῸ βου] ἀθθιΐβ56 
Θεοῦ μοι φωνὴ φαίνεται. 864 5ογϊρίον δρο- 
Ἰοσίδϑθ γδύϊομθϑ Χ ΘπορΒομ 5. τηἶτο ᾿ηνοσαξ, 
ἄμσπα δαιμόνιον ϑοογαίίβ ᾿π ουργθίαϊαυ φωνὴν 
Θεοῦ, Βι ϑυϊαα νοσθ, αττὰ τιθ15 ΠΟ ΠΟΌΔΠῚ 
ογαῦ ϑοογαίθβ. Ῥ]αΐο αυϊάρτῃ ΑΡοϊορδ 
βθοῖ. 19. ϑοογαΐθγα ἔδοϊυ Ἰοαιιθηίθιῃ : ἐμοὶ 
δὲ τοῦσό ἐστιν ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον, φωνή τις 

γιγνομένη" ἣ ὅσων γένηται, ἀεὶ ἀποτρέστει μὲ 

τούτου, ὃ ὧν μέλλω πράττειν. 560, 51], 65 
τὸ τοῦ Θεοῦ σημεῖον. 

4 φθόγγοις οἰωνῶν] Τπ Μίριηοταῦ. }1- 
ΒαπίυΓ οἰωνοὶ ναὶ ὄδονιθες, οὐ φῆμαι γ6] ἀπαν- 
σῶντες. 

Υ βροντὰς δὲ] ψυϊσαΐαγα βρονταῖς διυοίογθ 

Οφϑῆφσο οουγοχὶῦ Ζοαπο, 41 ραυ οι] αι 
δὲ οχ Ἐ) 444, ρζγ. γϑνοσανῖί, ροβίθα ταιζαΐδηι 
ἴῃ μὲν. (Οδίογυμα ἴῃ ΝΘ μηοΥ8}». οἰωνοῖς οἵ 
φήμαις ἡυηρσιιηίαῦ συμρθόλοις καὶ ϑυσίαις. 
Ηοο ἴῃ Ἰἰοοο πηδἰΐπι βοσρίαπα σίς ἀμφι 
λέξει ᾿ 

5. ἱέρεια] Αιιοίοῦ ϑυσίας Χοπορπομί5 
ὩΟη ΟΧΕ ΒΡ οἴηατα ἰηἰογργούδίσ, αὶ ΡΥ 
Γαΐ, 5σθα ναιοϊηδί,.οηρτα ; πίη αἰοἰ ΠΟΘ ἢ 5 

μάντεις Ὠοτηϊηδΐ, ἀγιιϑρίοῖα ὈΙΆ ΠΡ ΟΠΉΪ5 88. 

ΠῚ 

ι2 



294. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΞΚ 

οἶμαι οὕτως ὀνορυώζων, καὶ ἀληθέστερα καὶ ὁσιώτερα λέγειν 
τῶν τοῖς ὀρνισίν ἀνωτιθέντων σὴν τῶν ϑεῶν δύναμιν. " ὡς γε 
μὴν οὐ ψεύδομαι κατὼ τοῦ “εοῦ, καὶ τοῦτ᾽ ἔχω τεκμιήριον' 
καὶ γὰρ τῶν φίλων πολλοῖς δὴ ἐξαγγείλας τὰ τοῦ “εοῦ 

14 συμξουλεύματα, οὐδεπώποτε ψθδμδι ἐφάνην. Ἔπε; 
δὲ ταῦτω ἀκούοντες οἱ δικασταὶ " ἐδορύξουν, οἱ μὲν ἀσισ- 
τοῦντες τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ καὶ φθονοῦντες, εἰ καὶ παρὰ 
Θεῶν μειζόνων ἢ ἥ αὐτοὶ τυγχάνοι" πάλιν εἰπεῖν τὸν Σωκράτην" 
᾿Αγε ἐνδη ἀκούσατε καὶ ἄλλα, ἰγὼ ἔτι μᾶλλον οἱ βουλόρνενοι 
ὑμῶν " ἀπιστῶσι τῷ ἐμὲ τετιμῆσθαι ὑπὸ δαιμόνων. Χαιρε- 
Φώντος γάρ ΠΌΤΕ δ ἐπερωτῶντος ἐν Δελφοῖς περὶ ἐμοῦ, πολ- 

λῶν παρόντων, ἀνεῖλεν ὁ ᾿Απόλλων, μηδένω εἶναι νήόμο 
ἐμιοῦ μῆτε ἐλευθεριώτερον, μῆτε δικαιότερον, μῆτε “ σωφρο- 
γέστερον. Ὡς δ᾽ αὖ ταῦτ᾽ ἀκούσαντες οἱ δικασταὶ ἔτι μᾶλ- 

15 λον ἐθορύθουν εἰκότως. αὖθις εἰπεῖν τὸν Σωκράτην. ᾿Αλλὰ 

μείζω μὲν, ὦ ἄνδρες, εἶπεν ὁ Θεὸς ἐν χρησμοῖς. περὶ “Λυκούρ- 
ψοὺυ τοῦ Λακεδαιμονίοις νομοθετήσαντος, ἢ ἢ περὶ ἐμοῦ. λέγε- 
ται γὰρ εἰς τὸν ναὸν εἰσιόντα προσειπεῖν αὐτόν" ᾿ Φροντίζω, 
πότερα “γεόν σε εἴπω, ἢ ἄνθρωπον. Ἔμὲε δὲ ϑεῷ μὲν οὐκ 

εἴκασεν, ἀνθρώπων δὲ πολλῷ προέκρινεν ὑπερφέρειν. ὅμως δὲ 

{ ᾧ βούληται) Αἀάοηάιπι Θθη8θ0 ἂν αὐ ἱπάθ ὑπὲρ ῥῖὸ περὶ. (ἰϊ νυ] ραίαμα ἀοίθη- 
οἷἱ ᾧ ῳ ἄν βούληται. 

τι ὀνομάζουσι ---- εἶναι] Οὐτη ΠΟῊ τηθτηϊ- 
Πϊβοθηΐ δριυὰ Ῥ]αἰοΠ ΠῚ ,βϑθρ α56Ὲ}6 νΘΥθῸ 
ὀνομάξω πρὶ ΔἸέουιμνι εἶναι,» να ἴῃ Ῥτο- 
ἰαβότα σοφισαὴν δὴ τοὶ ὀνομάξουσί γε σὸν “ἄν- 
δρα εἶναι ε ϑτορῃδηιῖι5 τὰ μἴΐλλοντα εἶναι» 
Ἰμεομοϊανῖαϑ νϑῸ ἃ δεῖ εἶναι σΟΥΤ ΟΡ πί. 

ἃ ὥς γε μὴν) ἘΕπίαπι δος αὐουγδίίι5 
(ταοίαπίυν ἴῃ οτηοι, 1. ἱ, 4, οἱ δ. 

Ὁ ἐδθορύξουν] ἍΜΊΙΙ δουϊβίιιϑ, τωϊηὶ τ θ ΝΟ ΓῸ 
ἀπηρογβοϊαγη ἔθιηριιβ ἴῃ ἢαο ΠΑΥΥδίίοΠ6 δά - 
ΒΙΡοπάιϊιτα ἔἰιϊ556 νι ἀ θέαν, 

ς ἀπιστῶσι)] ΟΘΒποιῖι εὐ Ὁ, Ὁ πὶ 
δροσίοθ, ἱπαυϊέ, βαιϊ5 ργοάϊξ ΘΟ 5] Π τὰ διιθ τα 
1γυ Δα] 7υἀΐσοθ. ΘΟΠἸσοῦ σαυβάτη ἵπορ- 
ΤΟΥ͂Θ ΞΟΥΙΡΙΟΥ σοτητγη πῖβοῖ ποὰ Ροϊαϊῇ, 
αν ΠΑΥγ οηοτα 6 ̓ Ὁ γθρμοπίθ βυθἤση- 
Βοτοί. 86α ἀσιστῶσι |). 1.͵ 6556 νἱἀοίωγ: 
Θυο τηςρῖϑ οἰΐατι δὐἀταϊγοναΐηϊ οἱ αυαϑὶ ΤῸ 
ἱπουθα }}}} βεαρθδεϊβ. 

ἃ ἰπερωτῶντο:) ΑΙἸΠΘηδο5 Ρ. 218. 
Ἰαιιὰαῦ οχ ἢ. 1. τϑοίϊιι5 ἐπερωτήσανφος, ἀ6- 

αἴς, ἀοἰποορ5. ἀναιρεῖ ΒουΊΡ 6 δἰϊαση ἀθὈοί, 
86 σωφρονίστερον] ΕΤΏΘΡΙΪ οὰτη Οθθηθτο 

δαάἀοηάμτη ἔιιῖββο σθηβοθαΐ μήτε σοφώτερον, 
αιυοῃΐαπα ἴῃ Βαμα Πθι}5 αι δίμοὐ ραγίο5 ἐ6- 
ΤΠ ΟΠ ΥΘΏΓΕΥ, οὐ ἴῃ ΠΪ5 βαριθηϊίς ἢαΐ ἀἴβου- 
ᾳ τηθηεῖο βδοίίομθ 16. (ΠῚ ἔα 5:55] ΠλῸ πὶ 
ἢος 511, πρὸ 4ιδίμου Ῥαυίοβ βϑρα ἔγ65 ἰδῃ- 
τὰτη ἀοίησορθ οχρ]σθμέιγ, ἀο θΠϑΙ ΟΠ θη 
νυ]σαΐε Ἰροιοηΐἶβ, {ἃ τι5815 δῦ Ζθυ πη, ἃρ- 
Ροποῖθ ποΐο. Οὐδίμοῦ βιιηῦ ΠΊΘΙ Γᾶ 
ΟΥ̓Δ ΙΟΠΪἶ5 βθοῦ, 16. 5θα {τ85 ταπίμση υἱγίιι- 
165. ΘΧρ]Ἰσαμίαν, Αἀ ἐλευθεριότητα Θηΐτη 
Ρογεῖποι ῬΥΪΓΩῺ ΠῚ μὴ δουλεύειν ταῖς ἐπιθυ- 
κμίαις, ἀοῖπάθ σ'αρ᾿ οὐδενὸς οὔτε δῶρον οὖς: 

μ:σθὸν δέχεσθαι. ΘΘαΌΪ ΓΟ δικαιοσύνης 6Χ- 

ΡΙϊοαιῖο ; ἐοσγιῖα σοφία ποιηϊπδίιν, Ὁ πὰ 6 8Ρ- 
Ῥαγοί σωφροσύνην θαπάθηι 6580 48 σοφία 

οἰϊδυ ἃ ΧΌΠορμβοπίθ ἱπίθγάατη αἸοίταν, 
ΕΞ φροντίζω] Οταοαϊατη ᾿Πυὰ τϑίεσε. 

ΤΠοχοάοίαβ 1. 68. 5ἷε: Ἥκει, ὦ Λυκόοργε;, 
ἐμὸν σοσὶ πίονα νην, Ζηνὶ φίλος καὶ σπ΄ὥσιν 

᾿λύμσια δώματ᾽ ἔχουσι. Δίζω, εἴ σε ϑεὲν 



ΑΡΟΙΟΟΘΙΑ ΒΟΟΒΑΤΙῚΞ. ΦΩ δ 

ὑμεῖς μηδὲ ταῦτα εἰκῆ πιστεύσητε τῷ Θεῷ, ἀλλὰ καθ᾽ 
ἕκαστον ἐπισκοπεῖτε, ὧν εἶπεν ὁ Θεός. Τίνω μὲν γὰρ ἐπίσ- 
τασθε ἧσσον ἐμοῦ δουλεύοντα ταῖς ὃ του σώματος ἐπιθυμίαις ; ; 

τίνα δὲ ἀνθρώπων ἐλευθερ)ώτερον ; ὃς παρ᾿ οὐδενὸς οὔτε δῶρα 
οὔτε μισθὸν δέχομαι. δικαιότερον, δὲ τίνα ἂν εἰκότως γορμίσητε 
σοῦ πρὸς τὰ παρόντα συνηρμιοσμένου, ὡς τῶν ἀλλοτρίων μη- 

δενὸς προσδεῖσθαι : σοφὸν δὲ πῶς οὐκ ἄν τις εἰκότως ἄνδρα 
φήσειεν. εἶναί», ὃς ἐξ ὁ. ὁτουπερ ξυνιέναι τὰ λεγόμενα ἠρξάμην, 

οὐ πώποτε διέλιπον καὶ ζητῶν καὶ μανθάνων ὅ τι ἐδυνάμην 
ἀγαθόν: Ὡς δὲ οὐ μάτην ἐπόνουν, οὐ δοκεῖ ὑ ὑμῖν καὶ τἄδε 
τεκμήρια εἶναι; τὸ πολλοὺς μὲν Ὁ πολίτας τῶν ἀρετῆς ἐφιεμμέ- 

γων» πολλοὺς δὲ ξένων, Ἀ ἐκ πάντων επρορθρεϊοδάμι: ἐμοὶ ἕυν--: 

εἰναξ : ἐκείνου δὲ τί φήσομεν αἴτιον εἰναι», τοῦ 'πάντας εἰδέ- 
ναί» ὅτι ἐγὼ ἥκιστα ἔχοιμι χρήματα ἀντιδιδόναι, ὄμως πολ- 
λοὺς ἐπιθυμεῖν ἐρυοί τι " δωρεῖσθαι : ἱ φσὸ δ᾽ ἐμὲ μὲν μηδ᾽ ὑφ᾽ 

ἑνὸς τ ἀπαιτεῖσθαι εὐεργεσίαν, ἐμοὶ δὲ πολλοὺς ὁμολογεῖν 
χάριτας ὀφείλειν ; Τὸ δ᾽ ἐ ἐν τῇ "πολιορκίᾳ τοὺς μὲν ἀλ- 

λους οἰκτείρειν ἑαυτοὺς, ἐμὲ δὲ μηδὲν ἀπορώτερον διάγειν, 
ἢ ὅτι τὰ μάλιστα " πόλις εὐδαιμονεῖ ; - σὸ δὲ τοὺς ἄλλους 

μὲν οτὰς εὐπαθείας ἔκ τῆς ὠγορᾶς πολυτελεῖς πορίζεσθαι, 

μανπσεύσομαι ἢ ἄνθρωπον" ΤῊΣ ΛΑ 
μᾶλλον ϑεὸν ἔλσομαι, ὦ Λυκόοργε. 
ΡΙυΐατοῖ. ἴῃ Τγο. ΘΔΡ. 5. 

5 τοῦ σώματος ἐπιθυμίαις Τπορίθ ἀϊχίτ, 
48 ΣΧ οΠΟΡΒΟΠ 5ιηΐ εὐ Ρ]αίοηϊ αἱ διὰ 
σώματος ἡδοναί. 

ἢ ἐκ πάντων») Τυτ ἀϊσίιπη 56 ἐκ σῶν- 
σὸς τεύπου, 568 ἐκ πάντων ἀνθρώπων μάλισ- 
τὰ ἐμοὶ [770 4) 10: ΣῈ Ὲ 

Ϊ πάντας εἰδέναι Τπέρυβθυθη τ τὴ εβί μὲν 
οἵ ροβί ὅμως δΔἀάοηάιτη δὲ (πὶ ἔχχοιμι 
ΧΟΠοΡρΠοη ἄν 7 χἰ5βθέ, 

Ξκ δωρεῖσθαι] Απ τοβρίοῖς οἃ 4118 ΠαΙΎΑΣ 
τὐδαπίϊ. ΑΡο]ορία ς. 59. καὶ διὰ τοῦτο ἐκά- 
λει μὲν ὁ 2 Εὐρύλοχος ὃ Καρύστιος, ἐκάλει δὲ 
Σκοπᾶς ὃ Κρανώνιος, οὐχ, ἥκιστα δὲ ὁ Μάκε- 
δόνων ἄρχων ᾿Αρχέλαος, δεόμενοι, πέμποντες 
τοὺς ἄξοντας, ἐσιστσίλλοντες, ὑπισχινούμενοι. 
- οὐ τοίνυν, ὡς καλοῦντες διήμαρτον, ἀφίσ- 

ΤΑΥῸ τῆς πείρας ἀλλ᾽ ἀκούοντες ἀνάλωτον 

εἶναι , χρήμασιν, οἴκοι καθημένῳ προὔτεινον" ὁ 
οὖ μετριώτερον ἡγούμενος σοῦ βαδίξειν 

ἰχεῖσε, τὸ ἐκεῖθεν κερδαίνειν, διώσωτο, καὶ 
δυνάμενος εὐπορεῖν τούτων μᾶλλον --- ἔμεινεν 

Ν 
ἔτι και 

ΟΕ. 
ἐπὶ σῆς πενίας ἡδέως. ἴία ἀράϊέε Ποῖβίκο, 
οατὴ Οὐάοχ Χαρίσιος, ΜΟΥΘΙΠΙα πα ἘΠ Το 
Χαρίστιος ΘΧΒΙΡΟΤοπΕ ἢ Ὁπ46 ἔδοῖ]6 ογϑΐ 

Λαρισσαῖος ὈΧΘΟΌΠΡΕΓΟ, αὐοα νϑΓτη 6586 
ἀοοσοῦ Ὠῖορθπθ5 11, 25. Τάομῃ ῬΙορθπθ 
11. 51. Χαρμίδου οἰκέτας αὐτῷ διδόναος ἵν᾽ 
ἀπ᾽ αὐτῶν προσοδεύοιτο, οὖχ, λέ το. 

Ι τὸ δ᾽ ἐμὲ] Οοβπουι5 σοῦ δ᾽ ἐμὲ ἢ, 1]. δὲ 
15 1π 5θοίίοηΘ θα 6 ΠΕ ροϑυϊί, θα 5ἰΠπ|1- 
Ποῦ ΧΟΠΟΡΠΟΣ Ροβιῖέ σὸ δὲ ἰπ ΜΝΜΙΘΠΊΟΥ. 
ΓΝ. 11. 5. 1)6 Ἰοῦο οπῖτα 1. ἴν. 19. δᾶ- 
πο ἀυθῖυ5 ΠΘΟΥΘΟ, 

τὰ ἀπαιτεῖσθωι εὐεργεσίαν) ΕΔ. ΡΥ. εὐερ- 
γεσίας Ὠαθοπί. Τιοουϊο ΤΩΪΠΪ 5] ΠΡ] 115 
νἱἀοίαγ, Ὑο]υῖΣ δυοίουῦ αΐσογο : ΘρῸ 
ΠοτΪηϊ Ροποῆοϊπη ἄθρθο, τη]Πϊ σομία 
τοι] 1 στγαίῖα5 Πα πέ : ἱπϑρίϊαβοι]θ διιέθτη 
αἰχῖῦ : ΠΘΠΊΟ τη6 Ῥοποῆοϊατη γθροβοῖί, τη] - 
{1 οοπίτα ρσγαίϊαδ τηϊῃϊ 56 ἄθρογθ ρτοί- 
ἰρηίαγ. 

Π πολιορκίᾳ] Οὐτὴ ΓΤ γβαπάον ΔΙΠθμαΡ 
οὈβ ἀθγοῖ ροβύ ρυρηδηι ᾿Πἔ]σοτη δα “ῦροδ- 
Ροίδιηοβ, 

51 

18 



2,21}) ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙῚΞ 

ἐρυιὲ δὲ ἐκ τῆς ψυχῆς ἄνευ δαπάνης ἡδίους ἐκείνων μηχανᾶσ- 
θαι; Ἐΐγε μὴν, ὅσα εἰρηκῶ περὶ ἐμαυτοῦ, μηδεὶς δύναιτ᾽ 

ἂν ἐξελέγξαι με ὡς ψεύδομαι, πῶς οὐκ ὧν ἤδη δικαίως, καὶ 

19 ὑπὸ “γεῶν καὶ ὑπ ἀνθρώπων ἐπωινοίμην ; Γ ᾿Αλλ ὁ δινως σύ με 

φῆς; ἃ Μέλιτε, τοιαῦτα ἐπιτηδεύοντα τοὺς νέους διαφθεί- 

ρειν ; Καίτοι ἐπιστάμεθα. μὲν δήπου, τίνες εἰσὶ γέων διαφ.- 

θοραΐί" σὺ δ᾽ εἰπὲ, εἴ σινῶ οἷσθωα ὑπ᾽ ἐμοῦ γεγενηρυένον ἢ εξ 
εὐσεξοῦς ἀνόσιον, ἢ ἐκ σώφρονος ὑβριστὴν, ἢ ἐξ εὐδιαίτου 

πολυδάπανον " ἢ ἐκ μετριοπότου οἰνύφλυγα. ἢ ἐκ φιλοπόνου 

20 ῥουλακὸν, ἢ ἄλλης Ὁ πονηρᾶς ἡδονῆς ἁσσημένον. ᾿Αλλὰ, 

γωὶ μυὰ Δία, ἔφη ὃ Μόνο, ἐκείνους οἶδα; οὃς σὺ πέπεικάς 
σοι πείθεσθαι μᾶλλον, “ ἢ τοῖς γειναωμένοις. Ὁμολογώ, 

φάνωι τὸν Σωκράτην; περί γε παιδείας" τοῦτο γὰρ ἴσᾶσιν 
ἐμοὶ μεμεληκός" περὶ δὲ ὑγιείας τοῖς ἰατροῖς μᾶλλον οἱ 

ἄνθρωποι πείθονται, ἢ τοῖς γονεῦσι" καὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις 

γε πάντως οἱ ᾿Αθηναῖοι. πάντες δήπου τοῖς Φρονιμώτωτα λέ- 

γοῦσι πείθονται μᾶλλον; ἢ τοῖς προσήκουσιν. οὐ γὰρ δὴ καὶ 

στρατηγοὺς αἱρεῖσθε καὶ πρὸ πατέρων καὶ ἀδελφῶν, καὶ, ναὶ 

μὰ Δία, γε ὑμεῖς πρὸ ὑμῶν αὐτῶν, οὺὃς ἂν ἡγῆσθε περὶ 

τῶν πολεμικῶν ᾿Φρονιρυωτἄτους εἶναι; Οὕτω, ̓ γὰρ ν Φάναι 

σὸν Μέλετον, ὧ Σώκρατες; καὶ συμφέρει καὶ νομίζεται. 

φὲ Οὔκουν; εἰπεῖν σὸν Σωκράτην, “γαυμναστὸν καὶ τοῦτό σοι 

δοκεῖ εἰνοί. τὸ ἔν μὲν ταῖς ἄλλαις πράξεσι μὴ μόνον ἰσο- 

μοιρίας τυγχάνειν τοὺς κρατίστους, ἀλλὰ καὶ προτετιμῆσ- 

ο σὰς εὐπαθείας] Χοπορμοπ Δβοβῖ]αὶ ἴθμη ἡδονὴν ΔΙ αυδηλ πονηρὰν αἰχῖίδδοΘ. ῬῈΥ 
ΙΧ. - σὴν εὐπάθειαν ῥ ῥάονα καὶ εὐπορωτέραν. 

οἵ (Δ. χὶ. βθοῖ. 9. οὐ καρτερίαν τὴν ἀρεσὴν 
ἀλλ᾽ εὐπάθειαν νομίξων, ϑοᾷ γο5 δὰ εὐπά- 
δειών ῬοΥΓραΐο5. ΧΧΘΠΟΡΠΟΙ νἱχ ἴρ59 αἶχο- 
γαΐ εὐπαθείας ; ἀηάθ ὈαυθαΥασα εὐπαθεῖσθαι 
ἐν καπηλείοις ποβοῖο ὑπάἀδ ἀποίυτη δηποία-: 
νἱῦ υϊάαθ. Ρ]υ ΔΙΌ Π5 ἴθ ῬΥωοθρί5 ἀρ 
ϑδηϊαίο Τυρηάα Ρ. 96. οἄ, Ἡδίίςη, 
ἘΠΒΌΓΤΩ ΥΘΟΘΏ ΠΟΥ Θτ δι ΠΟῚ 5αϊϊ5 ἔγθαιιθῃ- 
ἴθι νοσαθι νἱαάθέιν ᾿παΙριίατο ἢ εἴ σις 
εὐσάθειαν καλεῖ τὴν ἡδυπάβειαν. 

ἃ ἢ ἐκ μεσριοπότου) Ἐθοία νυ]σάίατη ἢ 
ὡς ἐκ μετρ. ἴδοϊ(1 σοτγθχουιὴηΐ ΟΘΒΠΟΥ οἕ 
Β δοῖ, ἱπορίβ γϑάϊιχῖὶ Ζοϑιπο. 

Ὁ πονηρᾶς ἡδονῆς ἰ ΝΟΥ Ρᾳῖο ΧΈΠΟΡΒΟΙ- 

50 ΘὨΪτη οὗ γΟΥ6 ΠῚ} οϑὲ πονηρὰ ἡδονὴ, Ξοὰ 
ἰχα ΔΡυτα ιν νοϊπρίδιῖθα5, βαπὶ 1ϊ, νο} 
απὸ πονηροί. ΧΟΠοΡρμο Νοτποσαῦ. 1. 

1]. 64. πονηρὰς ἐπιθυμίας ἀἰϊχῖί, 

ο ἢ τοῖς γεινα μένοις. Οὐτραγα Μίοιηο- 
τὰ. Τ. 11, 49. 5666. 

ἃ ἐμὲ δὲ, δι] ΗΑ θηβῖ5 ἙΞαΙεῖο ὅτι μα ϊ- 
βούαΐῖ, ὑηᾶρ (ὑδβία!ἷο ὃς τεροβυϊέ. 56- 
αΠΘἢ5. ΟΔ851}}5 δθηϊεῖνιβ περὶ φοῦ μεγίστου 

ἀγαθοῦ τῆς σαιδιίας, βέλτιστος Αἰιϊοδ- 
ΤῺΟ οἕ δἰθραηεῖδο ΝΧ ΘΠΟΡΠΟὨΐθεθ ΠῸΠ ΠΟΠ- 
γΘηΪΐ, 

ε σὰ ἐκ τῆς δίκης} Οί ἴηι 7ιαϊοῖο διιηξ᾽ 
αϊεία, ἰαιουργοίδευσ Ζθαπο: δρᾷ Οσθοδ 
ΠΟῺ ΠΟΙ πη βουτηοηϊ Αἰιϊςο. 
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θαι" ἃ ἐριὶ δὲν ὅτι περὶ τοῦ μεγίστου ἀγαθοῦ ἀνθρώποις, περὶ 
παιδείας, βέλτιστος εἶναι ὑπό τινων προπκρίνορυωι, τούτου 
ἐγεκῶ ϑανάτου ὑ ὑπὸ σοῦ διώκεσθαι ; ; 

᾿Ερῤρήθη μὲν δῆλον δ᾽ ὅτι τούτων πλείονα ὑπό τε αὐτοῦ καὶ 

σῶν Ὅν Μαύκοὶ Φίλων αὐτῷ. ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ τὰ πάντα 

εἰπεῖν “τᾶ ἐ»» τῆς δίκης ἐσπούδασα, ἀλλ᾽ ἤρκεσέ ῥνοι 

δηλῶσαι, ὃ ὅτι Σωκράτης τὸ μὲν μῆτε περὶ σεοὺς ἀσεδῆσαι 
μῆτε περὶ ἀνθῥώπους ἄδικος φανῆναι περὶ παντὸς ἐποιεῖτο. 
Τὸ δὲ νὴ ἀποθανεῖν οὐκ ᾧετο λιπαρητέον εἶ εἰνοωι; ἀλλὰ καὶ 

καιρὸν ἤδη ὃ ἐνόμιζεν ἑαυτῷ τελευτᾷν. “Ὅτ δὲ οὕτως 
ἐγίγνωσκε; μαδαύηλνν μον ἐγίγνετο, ἐπεὶ καὶ ἡ δίκη κατε- 
ψηφίσθη. ᾿ πρῶτον μὲν γὰρ κελευόμενος ᾿ ὑποτιμᾶσθαι; 

ι οὔτε αὐτὸς ὑπετιριήσατο, οὔτε τοὺς φίλους εἴασεν, ἀλλὰ 

καὶ ἔλεγεν, ὅτι τὸ ὑποτιμᾶσθαι ὁμολογοῦντος εἴη ἀδικεῖν. 
"Ἔπειτα τῶν ἑταίρων τ ἐχχλέψαι βουλομένων αὐτὸν, οὖν 
ἐφείπετο, ἀλλὰ καὶ ἐπισκῶψαι ἐδόκει, ἐρόμενος εἴ ποὺ 
εἰδεῖέν τι χωρίον ἔξω τῆς ̓Αστιπῆς; ἔνθα, οὐ προσθατὸν " γανἄτῳ. 

Ὡς δὲ τέλος εἶχεν ἡ δίκη, εἰπεῖν αὐτόν" ᾿Αλλ', Ἢ ἄνδρες, 
τοὺς μὲν διδάσκοντας τοὺς “μάρτυρας, ὡς χρὴ ἐπιορκοῦντας 
καταψ ευδορμιαρτυρεῖν ἐμοῦ, καὶ τοὺς πειθομένους τούτοις 
ἀνάγκη ἐστὶ πολλὴν ἑαυτοῖς συνειδέναι ἀσέβειαν καὶ ἀδι- 
κίαν. ἐμοὶ δὲ τί προσήκει. γὺν μεῖον φρονεῖν, ἢ πρὶν πωτοκρι- 
θῆναι; μηδὲν ἐλεγχθέντι; ὡς πεποίηκῶ σι ὧν " ἐγράψατό με: 
οὔτε γὰρ ἔγω γε ἀντὶ Διὸς καὶ Ἥρας καὶ τῶν σὺν τούτοις ὅ)γε- 

ἔ λιπαρητέον)] Ῥτοοῖδιι οβ]αριίαγα οϑὶ 
οἰΐατα Χοπορμόπεῖ αἴοοη. 11. 16. 

5 ἐνόμιζεν) 14 ἘΔ, ργ. χαδυιπα 50 γρ- 
ἰαγάπα ἴῃ ἐνόμισεν ταιίαν! ΘΟ ΠΔΠι15. 

ῃ Ὅτι δὲ οὕτως} Αἰχοϊ 7άτὴ διΐθα βαμς 
ἢξθς ἀοιποπβίγαϊα αδἷν 1η]10 1101], 

ἴ πρῶτον μὲν] Ῥαυιου]ατα μὲν, ἃ Βίο- 
Ῥῆδπο οτηΐϊβδαϊη, οχ Εἰ ἀα, ρῥυΐγηϊβ γος 

Ζουηο, 
Κ ὑποτιμᾶσθαι Οἴσογο ΟΥαΐ. 1. 54. Εἶγαΐ 

“ι)ιοτῖς γεο αἀαπιπαίο, 8ὲ ἤγαιι5 σαρϊἑαϊϊδ 
ποῦν 6886, χιιαδὶ ρώτα «5ἐϊπιαιῖο. 17ὲ 867- 
Τοτΐα στα 7μαϊοῖδιι5 ἀαγοίτιν, ἱγιξογτοσαῦα- 
ἐμ γέμ8, ψαπι φιαδὶ (εἰηιαξογθτν οοηι- 
ἩιθΥ 1556 86ὶ τπααΐτιθ σοΉ ιογοίαν ; σιοῦ 
οὐπι ἡπιογτοσαίμϑ ϑοογαίοδ 6856, γολροτιϊ, 

86 Ὠϊο)ηἶ586 τι αηιρ[ϊδδϊηγυϊδ Πογιογίδιι5 οἷ 
γργεηυῖῖδ ἀδοογαγοίμν, δὲ δὲ υἱοέτις φιοίταϊα- 
γι ἴηι Ῥγμέαγιθο μιιδίϊοα ργεϑεροίι:. φυὶ 
μοροβ αριιὰ ΟΥαοοβ πιαχϊηιι5 παθοίμν. Τῃ 
Τουτηιΐα δοσυβαίϊοηἱθ ογαῦ ροβίζατη ἃ Ν6]1-- 
0 σίμημα ϑάνατος, ἰοοίο Ἰ)Ιοροπθ, Οὐτα 
Υθι5 Τοπίχα οδιιβϑατα βγη ὡδί τη 1|06- 
θαΐι., ἀντιτιμᾷσθαι ἀϊοοραίιν, σὰ νοῖροὸ 
ταν Ῥ]αίο Αροϊορῖς βθοῖ, 96. Οἵ. Ῥοϊ- 
Ιυχ ν111. 150. 

1 οὔτε αὐτὸς] Ἱπόρίς οαϊαγ οὔτε 
αὑτὸν. 

τὰ ἐκκλέψαι)] ΟἿ, Ῥ]αίομ!ϊα ΟΥ̓ οποιὴ 
ϑθοΐ, 4. 

ἢ ἐγράψατο] Τίὰ οὐαὐὰ Ἐὰ, ρμυ. Βίο- 
ΡΙναηιι5, ἐγράψαντο αὐτὴ Βιοάκο, 1ροη- 

22 



25 θείροιμυι» καρτερίαν καὶ εὐτέλειαν προσεθίζων: ; 

26 ἄξιον ἐμοὶ εἰργασμένον. 
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ὧν; οὔτε ϑύων τισὶ κοινοῖς δαίμοσιν, οὔτε ὀμνὺς οὔτε ὀνομάζων 

ἄλλους Θεοὺς ἀναπέφηῃνα... "Γούς γε μὴν γέους “πῶς ἂν διαφ- 

8. Ἔφ᾽ οἷς. 

γε μὴν ἔργοις κεῖται »)άνατος ἡ ἢ ζημία, ἱεροσυλίᾳῳ, τοιχωρυ- 
χίῳ» ἀνδραποδίσει; πόλεως προδοσίᾳ, οὐδ᾽ αὐτοὶ οἱ ἀντίδικοι 
τούτων πρᾶξαί τι » χκατ' ἐμοῦ φασίν.. ὥστε ϑαύμασίον ἔμοι 
γε δοκεῖ εἰναι, “ὅπως ποτὲ ἐφάνη ὑμῖν τοῦ “ανάτου “ ἔργον 

᾿Αλλ᾽ οὐδὲ μέντοι, ὁτι ἀδίκως 
ἀποθήσκω, διὰ τοῦτο ῥμεῖον φρονητέον. ὁ οὐ γὰρ ἐμοὶ ἀλλὰ 
τοῖς καταγνοῦσι τοῦτο αἰσχρόν ἔστι. παραμυθεῖται δ᾽ ἔτι 
μὴ καὶ Παλαμήδης, ὁ 0 ,παραπλησίως ἐμοὶ φελευτήῆσας. ἔτι 

γὰρ καὶ νῦν πολὺ καλλίους ὕμνους “παρέχεται θθδιόνσβος σοῦ 
ἀδίκως ἀποκτείναντος αὐτόν. οἶδ ὅφι καὶ ἐμοὶ ᾿μαρτυρήσε- 
σαι ὑπό τε τοῦ ἐπιόντος κωὶ ὑπὸ τοῦ ῦ παρεληλυθότος χρόνου, ὅτι 
ἠδίκησα μὲν οὐδένα πώποτε οὐδὲ πονηρότερον ἐποίησα, εὐερ- 
ψέτουν δὲ τοὺς ἐμοὶ διαλεγομένους, ᾿ προῖκα διδάσκων δ᾽ τι 
ἐδυνάμην ἀγαθόν. 8 Ἑὠπὼν δὲ ταῦτα, μάλα ὁμολογουμέ- 
νως δὴ τοῖς εἰρημένοις ἀπήει καὶ ὄμμασι καὶ "σχήματι καὶ 
βαδίσματι φαιδρός. Ὡς δὲ ἤσθετο ἀ ἄρα τοὺς παρεπορυένους 

δακρύοντας, ἐν τοῦτο; εἰπεῖν αὐτὸν, 7 ἄρτι δακρύετε ; 
οὐ γὰρ πάλαι ἢ ἴστε ὅτι» ἐξ ὁ ὅτου περ ἐγενόμην, κατεψηφισμέ- 

οἰανίο, Υ εἰςῖο οὐ Βδοῃϊο ἀδάοο ἀράϊε. 
1η τοίο Ποὺ 1106110 βοὶϊι5 Μοὶ α5. δοοιιδᾶ- 
ΤΟΥ ΠΟΙ Ϊ ΠΑ. 

ἃ ᾽ΕΦ᾽ οἷς γε μὴν] δ΄ τ]ὰ μο Χοπο- 
ῬΠοηίοῖβ ΜΙ θπιοσαρ, [1. 11. 69. 506ᾳ. (6. 
ἰογυση δῃΐθ Ζευπίατα Ἰοροθαίυῦ ἢ, 1]. 
ἱεροσυλίαι; σοιχωρυχίαι, ἀνδρα πόδισις, πρό- 

δοσις : Παδπι βου ρίσγαπι 1116 Ασρίϊπο ἴπ- 
τογρυθῖθ ἄποθ σΟΥΤΟΧΙΐ, 

Ὁ κατ᾽ ἐμοῦ φασίν. Θυἱ πὶ ἐμέ φασι αἰχῖεῦ 
ς ὕπως σοσὲ) Τα οὕτὴ ϑίορεθο Ζθιῃο ; 

δῃΐρα ὅπου Ἰοροθθαίιιν. 
ἃ ἔργον ἐμοὶ ἄξιον) (Οοάοχ ϑϑιίοϊεὶῖ 

Ἐγυποκίδπιβ ἃ Ζοαπῖο ἰδ ἀδίιι5, ᾿ᾳ ἢ. ]. 
Θχοογρϑῖξ : Θαυμασᾳὸν ἔμοι ψε δοκεῖ ὅπως 

σ'οτὲ ὑμοῖν ἰφάνη σοῦ ϑανώτου ἔργον ἄξιον 
ἐμοὶ εἰργασμένον, ὈΠἅΘ δϑ51 115] ψοΥθΌ Τα 
εἰργασμένον, 410 5ῖπ6 5οπίρηϊία ρ]δηο γ80}}- 
Ϊαῖ, οὐάϊπθπι νΟΥ ΒΟΥ νυ φάγομαι, ἢυης 
ὑμῖν τὴ τοῦ ϑανάτου ἔργον ἐμοὶ ἄξιον Ἰπητηιι- 
ἰανὶ. Οοϑπουὶ οοπ]θοίζαγασγα ἐμοῦ ἄξιον σοΥτῖ- 
ϑιθηε5, τοοίο γοριοθανὶξ ΕἸγποϑίὶ ς 11} Θὴ- 

τα (4 δὰ βϑῃίθπτδτη τοαϊπίορταπᾶδπι ΡΙῸ- 
Βοϊέατ. 

8 οὐ γὰρ] Οοάοχ ϑίοθϑὶ βιιρτα Ἰατπᾶα- 
ἴι5 οὔτε γὰρ ἀαῖ. (ὐοίογατα αι Πᾶς 5θὸ- 
τἴοπθ σοπ θη, ΘΧΡτθσβα βηΐ οἱ {γα ῃ5- 

Ἰαΐα οχ ΧΘΠΟΡομεἶ8 5θοῖ. 9. δὲ 10. υδὶ 
Πομηραΐᾷ, 5ὶ ρ]δοθί, δηποίδία. 

ἴ μαραυρήσεται) Τία ουτα ϑίρρῃ,. βϑθοιη- 
ἄα Ζουπμθ οἱ Βδοῆ. μαρσυρήσετε ἘΔ. ργ. 
ἀοίποθρϑ εὐηργίπουν ἀράϊι (δβίδ]ϊο. 

δ᾽ Εἰπὼν δὲ] ϑιοθαειβ ΜΙ 5, εἰσὼν δὴ ἀλί, 
οὐ τῇοχ δὴ Οὐ 1. 

ἢ σχήματι] Τία ουπὶ ϑδίοθςο ΜΙ. Ατο- 
ἀἶἰποὸ οὐ ἴθϑῆθσο νυ]ρσαΐατη σχήμασι ςοΥ- 
τοχὶΐ “Ζρυμο. 

1 ἡ ἄρτῆ Ἐτποβευβ τη] οραὶ βου] ριυτη 
ὯΠᾺ ΟΠ) ἱΠίΘΙ ΤΟ ΕΟ Π6 σί σοῦσο, εἰ ἄρτι. 

Κ ἴστε ὅσι] 14 ουστὰ ϑίθρμδηο δὲ δίοϊεθο 
ΜΙ, Ζειηο βου ρϑὶῖ  ΏΪΡΟ ΟΥ̓ ββιτη ὅτι 
Τιροποϊανῖιθ. δῃῖο ΝονΝ ἀ δι αζοὸς Ροβι τ, 

Ἰ ἐμεῖς εὔνοι:] Ἐλροίο Βιοριδηιι5 ἐμοὶ οοῖ- 
τσὶ νοῦ τ, 
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γος ἦν βου ὑπὸ τῆς Φύσεως ὁ ϑάνατος ; ἀλλὰ μέντοι; εἰ μὲν 
ἀγαθὼν ἐπιῤῥεόντων προαπόλλυμωαι, δῆλον ὅτι ἐμοὶ καὶ τοῖς 

ἱ ἐμοῖς εὔνοις βύπητεον: εἰ ̓  δὲ χαλεπῶν προσδοκωμένων κα- 

ταλύω σὸν βίον, ἐγὼ μὸν οἰ μυρωί; ὡς εὐπρωγοῦντες ἐμοῦ, πἄ- 

σιν ὑμῖν εὐθυμνητέον εἶναι. ᾿Παρῶν δέ τις ᾿Απολλόδωρος, 

Ὦ ἐπιθυμητῆς μὲν ἰσγυρῶς αὐτοῦ, ἄλλως δ᾽ εὐήθης, εἴπεν' 

Αλλὰ τοῦτο ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, γαλεπώτατοω φέρω, ὅτι 
ὁρῶ σε ἀδίκως; ἀποθνήσκοντα. τὸν δὲ λέγεται " κατωψήσαν- 

τὰ αὐτοῦ τῆν κεφαλὴν εἰπεῖν" Σὺ δὲ, ὦ φίλτατε ᾿Ασολλό- 
δωρε, μᾶλλον ἂν ἐξούλου μή ὁρῶν δικαίως ἢ ἀδίκως ἀποθνή- 

κάθε; καὶ ἅμα ἐπιγελάσαι. 

παριόντα ἰδὼν εἰπεῖν" ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν ἀνὴρ ὅδε "χε κυδρὸς, ὡς 

μέγα σι καὶ καλὸν διαπεπραγμένος, εἰ ἀπέκτονε με, “ ὅτι, 

αὐτὸν ἴ τῶν βέγισταν ὑπὸ τῆς πόλεως ὑρῶν ἀξιούμενον, ὅ οὐκ 

ἔφην χρῆναι σὸν υἱὸν ' περὶ βύρσας παιδεύειν. Ὥς μοχθηρὸς 

οὗτος» ἐφη. ὃς οὐκ ξοικεν εἰδέναι» ὅτι; ὁπότερος ἡμῶν καὶ 

συμφορώτερω, καὶ καλλίω εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον Ἢ διαπέπρακται; 

οὗτός ἐστι καὶ ὃ νικῶν. ᾿Αλλὰ μέντοι; φάναι αὐτὸν, ἀνέ- 
θηκε μὲν καὶ τ΄ Ὅμηρος ἔστιν οἷς τῶν ἐνῦ καταλύσει τοῦ 

βίου προγιγνώσκειν ἡ φὰ μέλλοντα" βούλομαι δὲ καὶ ἐγὼ 

χρησμῳδῆσοαί τι. συνεγενόμην γάρ ποτε βραχέα τῷ ̓ Ανύτου 

τη ἐσιθυμητὴς μὲν] ϑιοθεριια Ὁ. 94. ἐσιθ. 
μὲν ὧν ἀαῖ, αυοὰ Ρτοθαθαῖ Ζθιπθ. Ῥοβέ 
εἶπεν ΕΞ]α. ρῬγ. Δἀάπηπι ἄρα. 

ῃ καταψήσανσα) Ἐπιηάοτμα ροβίστη 80- 
ογαῖί5 ἀπηοίονι Ρ]αῖο ῬΡῃεάομῃϊβ βοοῖ, 58. 

ο Λέγεται δὲ] Ἔχ ϑίοθεθο δὲ τοϑιαϊί 
Ζεουπο. 

Ρ γε κυδρὸς Τία οὐτὴ Βτοάδο, ϑίορεο, 
οἵ ϑίθραπο Ζϑιπο: φαιδρὸς (δία! 10 οἱ 
Ατρέηιβ Ππαυρηΐ. 

4 ὅτι, αὐτὸν] ϑέοθεοιιβ οὕτως καὶ στ. μ. 
εὐτὸν ὑπὸ, Βτοάδουβ οοΥγίρσοθαῖ καὶ αὐτὸν σ΄. 
μ- ὑπὸ. 

Υ σῶν μεγίστων ---- ἀξιούμενον] Τ)6 οοάοτη 
Αηγίο ϑοογαίοθα ᾽η Ῥ]αίοηΐοο Μθποηθ 5θοΐ, 
18, αἱροῦνται γοῦν αὐτὸν ἐπὶ τὰς μεγίστας 
ἀρχάς. Αὐρδίοσ ΑἸοϊθιδαΐϊς ὅ1τ, (οβίθ 
ῬΙυΐάγοιο ΑἸς. ο. 4. Τάοτῃ Ῥ] υ άγοθιιβ [ἢ 
Οοτίοϊαπο ας. 14. ᾿Αδήνησι λέγεται πρῶτος 

ἀργύριον δοῦναι δικασταῖς ἔΑνυτος ὁ ᾽Ανθε- 
μεΐωνος “ροδοσίας σερὶ Πύλον κρινόμενος ἐν 

τοῖς Πελοποννησιακοῖς ἤδη τελευτῶσι. [ἀρχὴ 

ἰταά! Αὐϊϑίοίοϊος ἀρὰ Ἡυροογδίϊουθιη ἴπ 
δεκώζων. οάοτις δου χα]. 64. 
Αὐγίμπι δοοιϑαΐπιπι 1 ἀϊοί τ ΘΟΥΓΡΙ556 
δυρϑηΐο ἀαῖο αἷὰ 500 ΟἸντηρίδαϊς 92. δη- 
ΠΟ 4. απαγίο ἀῆηο δηΐθ ἤπθιῃ ὑ61}1 Ῥε]ο- 
ῬοΟΠηΘβαΙοΪ. 

15 οὖκ ἔφην] Βίοθειιβ οὐκ ἔσι οῦ τποχ ἐσὶ 
βύρσας ἴπθρίο βουρίατη Παθοί. 

ὑ περὶ βύρσας παιδεύειν] ῬΙαίο Αροϊορῖε: 
ϑϑοί, 10, ἐκ σούσων καὶ Μέλιτός μοι ἐπέθετο 
---Ανυτος δὲ ὑσὲρ σῶν δειμοιους γῶν. (οΥΐα- 

τἶ5 Τα 1556 νἀθίυγ Αηνγίμϑ, 

τι διαπέπρακται) ΘΟ θοιι5 πὰ θ6 : συμ- 

φορώτερος καὶ καλλίων εἰς σὸν ἀεὶ χρόνον δια. 

“ίσλασται, χείρων ὃς ἐσσιν ὃ νικῶν. 

χ Ὅμηρος) ῬΡαϊγοοϊυτη 1]. 
Ἡ οίογοιη Ἶ: 258. Οἱ, ΟἸἴςοίο ἀ6θ 1 ν]- 
ὨδίοηΘ 1. 50, Οὐοίργσα Ρ]δίο Δροϊο- 
οἷα 850. ΑἸΠΙοΥ Ρυ ληίοτη γι οἷο 5: πη 1} 1 
ἔαοϊα ϑοογαίθιη : καὶ γὰρ εἰμὶ ἤδη ἐνταῦθα 

ἔν ῳ μάλιστα ἄνθρωποι χρησμωδοῦσι» ὅταν 

μέλλωσιν ἀποθανεῖσθαι. 

“-΄, 85]. 
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υἱῷ; καὶ ἐδοξέ, μοι οὐκ ἄῤῥωστος τὴν ψυχὴν εἶναι. ὥστε 
φημὶ, αὐτὸν ἐπὶ τῇ δουλοπρεπεῖ διατριξῆ, ἣ ἥν ὁ φατὴρ αὐτῷ 
παρεσκεύακπεν; οὐ διαμενεῖν: διὰ δὲ τὸ μηδένα ἔ ἐγειν σπου- 
δαῖον ἐπιμυελητὴν; προσπεσεῖσθαί σινε αἰσχρῷ ἐπιθυμίῳ, καὶ 
προξήσεσθαι μέντοι πόῤῥω μοχθηρίας. "Γαῦτα δ᾽ εἰπὼν οὐκ 
Ε] 7, » ““ 7 ς ε Ε 7 Χ 3) 

81 ἐψεύσωτο' ἀλλ᾽ ὁ νεανίσκος ἡσθεὶς οἴνῳ, οὔτε νυκτὸς οὔτε 

94 

" 3 ͵ 

ἡμέρας ἐπῶύετο πίνων" 
Ἂν, ᾿ Ε -“.ε "“ , ᾿ 

κῶς φζελος οὐτε τή εαὕὔὕτου πόλει οὐτε 
“ 7, " ΕΝ ᾽ δ ΟΣ 

τοις Φίλοις οὔτε αὐτῷ ὐξιος οὐδενὸς ἐγένετο. Αὐτὸς μὲν δὴ» 

διὰ τὴν τοῦ υἱοῦ πονηρὼν παιδείαν καὶ διὰ τὴν αὐτοῦ ἀγ- 

νωμιοσύνην, ἔτι καὶ τετελευτηκὼς τυγχάνει κακοδοξίας. 
39 Σωκράτης δὲ διὰ τὸ μεγαλύνειν ἑαυτὸν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, 

φθόνον ἢ ἐπαγόμενος», μᾶλλον καταψηφίσασθαι ἕ εαὐτοῦ ἐποίησε 

τοὺς δικαστάς. " ἐμιοὶ μὲν οὖν δοκεῖ νεοφιλοῦς μοίρας φετυ- 

χηκένωι. ποῦ μὸν γὰρ βίου σὸ χαλεπώτατον ἀπέλιπε; σῶν δὲ 
93 νανάτων σοῦ ῥάστου ἔτυχεν. 

τὴν ῥώμην. ἐπεὶ γὰρ ἔγνω τοῦ δὲν ζῆν σὸ τεθνάναι αὑτῷ 

κρεῖσσον εἰνα 9 ὥσπερ οὐδὲ πρὸς 

᾿Ἐπεδείξατο δὲ τῆς ψυχῆς 

" σἄλλα τἀγαθὰ “ προσάν- 
“ἧς ἤγ9 οὐδὲ πρὸς τὸν νἄνατον ἐμαλακίσατο, ἀλλ᾽ ἱλαρὼς 

καὶ προσεδέχετο αὐτὸν καὶ Ἐγὼ μὲν δὴ ἐπετελέσατο. 

κατανοῶν τοῦ ἀνδρὸς τήν τε σοφίαν καὶ τὴν γεννωιότητα, οὔτε 
“ὖῇ »“ 7 ,7ὔ 

μὴ μεμνῆσθαι δύναμναι αὐτοῦ, οὔτε μεμνημένος μὴ οὐκ 

Υ κατωλύσει σοῦ βίου] ΤηΓ6]]Πσα ὄνσων, 
ααοά ΧΟΠΟΡΠΟΙ 'ρδθ ΠΟΙ οχηϊβἰβϑοί. 

2 σὰ μέλλοντα) ἘγΠοβὶ θθπ6 νἱᾶοτδὶ 
ΔΥΠΟΪ ατὰ στὸ ἄ66556; 564 πο ὕῬθπθ σὸ ἐν 
καταλύσει φτοῦ βίου οοΥΥϊσὶ νο]υῖι, (ὐοίθυιατη 
ψΔΊΙΟΙ ἢ πτ ᾿ρϑαχσα, 480 ΑἸνίο Β}1 ργοαϊρὶ 
οΧΙ(α τ ΡΥ Θ αἸοΙ δ, ΠΟ 6ὺ δΔηΪπΊΟ, τὰξ Ραίου 

δ]ΐατα τηβίπτο δὰ ἔγτισθμηι γράϊνθ οοσαΐ οἱ 
γροίτι5 φἀϊτισρί, 5θ0α ρΡοίϊτπι5 αὖ ῬΑ ΥΪ ΒῈΡ61- 
Ὀἱομτ ἀθ πιουΐθ β'οουδεῖβ οοτο ἔβοογοί, 80- 
ογὐαΐθ ΟῚ σἰρσηι σοηβιιββοῦ Χ ΘΠΟΡΠΟῊ. 

ἃ ἐμοὶ μὲν ---- ἔσυχεν] "᾿ουθατη τραϊν ἴῃ- 
ορίιβ βουϊρίου δὰ ϑαπάθιῃ βδοηΐθπίίϊδση. 5οὰ 
νο] τράάογο Ἰοοῦτη ΧΟπορῃοηΐ5 ΤΨ,, 
11,1. αὶ ϑανάσους πΟῚ αἰχίδβθί, ογθᾶο, 
ΡΙτΑ}] ἨΙΠΊΘΙΟ, 

Ὁ σἄάλλα τἀγαθὰ] ΛΙζΟΥῸπι Αγ α τὴ 
ΟὨ ἰογο ἀοθοραὶ βουϊρίον, δῖ ΠΙΌΥΔΥ 5 
δα ιάϊι. 

ς προσάντης] ἘδΟΙ]Ο ΠῚ Ἰηϊοτρσοίαϊυτ Ιη- 
ἀοχ Ζοιμίδηιβ; οἰ ἙρίΟΥΙ5 ΒΟΥ ΡίοΥ ΙΒ 

516 δοοὶῖνῖ5, ἀγάσιβ οἱ ἀ1ΠΠ|.1}15, ρα χυο- 
οαηηιι6 τηοᾶο ᾿πέρυρυθίοσβ αΠΠΠς1]6 οϑῦ ἀϊο- 
{ὰ, φιϊα Βορέου βρθοίανοσιί, ασυϊὰ ποιηΐηο 
ἀγαθῶν ἸὨϊΘΙΠΡῚ νο]αοσῖς ὃ 51 τηουίοση ἐν 
καιρῷ τῇς ἡλικίας ἀοσραθηΐομη ἱπίου ἀγαέξὰ 
ΠΌΙΠΘΓαΥ, ον γερο ἐμαλακίσατο {5115 
αβὲ ὃ 

ἃ ἐπσεσελέσατο) Νοβοῖο δὴ δ] 101 ἐσιτσελεῖν 
Θάνατον Οσσυγ͵αῖ ; τηρᾶϊὰ ἔοσηδ σοῦίο ΠΟΘΙ 
5115 Θϑὲ Πᾶς συϊάρση δἰ ξιϊβοαιίοπο. 

6 σῶν ἀρετῆς] ϑιθρῃδηιδ, ἀρετῶν ῃρβοῖὶο 

πηἀο ἱπάαχῖς, απο γαο͵θοῖς Ζθυπο. οἱ 
ἀρετῆς ἐφιέμενοι διπε ΜΘΙλοΥα. 1, ν]]], 
11. οἱ ΒΌΡΙΑ βθοῖ. 17. 

ἔ ὠφελιμοτέρῳ Χ πορβοι ἍΜ φρθον. ΙΥ. 
Ὑ11Π1.. 11. οἱ ἀρεσῆς ἐφιέμενοι πάντες ἔτι καὶ 
νῦν διασελοῦσι σἄντων μάλιστα ποθοῦντες 

ἐκεῖνον, ὡς ὠφελιμώφσατον ὄντα πρὸς ἀρετῆς 

ἐσιμέλειαν. Ἦ :ο 5ουρίου ΔΡοϊορις δυσρη- 
(ἃ 5101 ρυϊανῖ. ᾿ 

5. ἀξιομακαριστότατον)] Νοοβοὺ νοσαρὰ- 
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᾽ - ΄ ἀἱ"..." ᾽ “ ᾽ ΄ διδιῶν 7 

ἐπαινεῖν: εἰ δὲ τις “ τῶν ἀρετῆς ἐφιεμένων ᾿ὠφὲλιρνωτέρῳ 
7] ᾽ “Ὸ μὰ Ἁ Χ Ε 

τινὶ Σωκράτους συνεγένετο, ἐκεῖνον ἐγὼ τὸν ἄνδρο 8 ἀξιομνα- 
’ὔ 7’ 

καριστότατον νομίζω. 

Ἰὰπὶ ΣΧ Πορβοπίθιμα οϑί, Ουγορθᾶϊα Ψ1]. δ6. εὐδαιμονίαν μαπκαριστετάτην. Τῃ Απαᾶ- 
11, 6. μακαριστοὺς [8165 Αἰεϊξ, Ξοοί, 27. βιος ὈαΒὶ 1. ἴχ, 6, πολλοῖς μακαριστὸν εἶναι 
τὴν μακαριστοτάτην, εἴ ΜοΙηοΥ. 11. 1. ἐποίησεν οϑδί. 



᾿ 1 ' «Φαν)εκεὶ μὰ Ὕ 

- α ἃ 

ἡ ἐν νά νὴ ὁ δὰ ἘΝΑΛ ᾿ 
υ 



ΑΠΘΕΝΏΑ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒ5.. 

Δνυ 1.}. 7. πάντα τὰ τοιαῦτα μαθήματα καὶ 
ἀνέρώπου γνώμῃ αἰἱρεπέα ἐνόρειξεν εἶναι. Το]6- 
τυτὶ ροβϑθὲ ᾿ιϑθο βουϊρῦιτα, πἰβὶ καὶ απ ἀν- 
ὑρώπον αὐἀάϊτατα, εββεῦ: ἰδηαθ αἱρετὰ 50Γ]- 
Ῥοπάμππι εϑὲ, ργυμαθηίία δὲ γαΐϊοτα "τπὐηιατα 
αϑϑοηιιὶ Θὲ σαρεγ6 ἰϊοοέ ἰδέα οηιπῖα. δὶς Ἰηΐγα 
1, ν. 5. εὐκτὸν νυ] ΘΑ ΤΟΥ, ὉΡῚ σατα ὟΥ δἰβκῖο 
εὐκτέον ΒΥ 51. 

ΑΔ 1. 11. 2. ἀλλ᾽ ἔπαυσε μὲν τούτων πολ- 
λεύς. ΜΜΙΤΟΥ υἱίπτα Ἰδίῖ5θδθ. μασαξαιθ τοῦ 
Τηςουρυθίοβ ; βου θοπάμτη θηΐπὶ ᾿Αλλ᾽ ἔπαυσε 
μὴν “- “- Ῥατουϊε ἀλλὰ οσπὶ μὲν Ἰπποῖδ 
Βος φυΐάεοτα βθῆϑιι Ἔχθιηρ πὶ ΠΟ 5616 Π8]- 
1υτῃ νἱαϊ αἰϊπα δἰ] αΐατη. 

ΑΔ 1. 11. 20. 1ῃ ἴοοο Ταροσηϊαῖθ Οοάοχ 
Ξιοῦεὶ Ῥανϊϑίηυ Δ, σαεῖπ οὐτα: νυ]ρσαῖο 
τοχία σοτηράταγοιαὶ Η. Οτοίτιθ, ουὐὰ5 δῆπο- 
ταϊϊοηατα ἀρορσταρῆυτη 1ΠΠδέιτ ΒΙΒΠ] οἰ θοθ 
τοσῖς Θοαιηροηβι, ἀυτα Πδοο ΘΟΤΩ ΤΠ Ὠ ΔΡΔΥ, 
τηδηΐρτι5 νουβαῦδτη, ἰάθη 1116 οἰ71ι1ι5 ναυϊθία- 
ἰοτὰ οχ ὈΙΙ]οίμθοα 1,ο᾽ἀθηβὶ οὐτὰ ΕΠ ΟβτΟ 
ςοτησηπηϊοανοσαῦ ΒυμηκΚοηΐι5, διδάξεα, οἱ 
ἀοῖηάο 8. 21. νουδεσι κῶν, Ὁ] φαϊα5 νοῤοθετι- 

κῶν, Βαροῖ. Οὐτὰ ᾿ἰθ6Υ ἰϑέβ βου ρίιιβ εχ ορίϊ- 
ΤΩΟΥΌΙΩ ΘΠΟΙΘ 51, οὖ Ἰθοίϊοπθβ δἰϊαιοῦ 0 Π 85 
5015 Θχ ιροαΐῖ, 485 δἄάθο Χοπορῃοπίϊ5 οΥὐδ- 
(οἱ ᾿Πβοσοσο Ἱπίργργοίος αἴσπαιῖ βπέ, Ὠ0]0Ὸ 
σοτητηϊίογο, υὖ νυ οίαϊοπι δ Εἰ ποϑίϊο ποϑοῖο 
αὰ8 46 σαιλ558 ΟΥΠ 5βΆτὴ (ΘΟ Θ ΔῊ. 

ΑΔ 1. ἢ]. 7. Οἴεσόαι δ᾽ ἔφη ἐπισκώσσων οἵ 
το] ]υ8Δ. ΜΊτΟΥ Ὁ ΕὙΠοβίϊΟ οὐ Ἴβϑῶση 50 11Ρ- 
ταγάτη (οαϊοῖ5 Α Ῥαυίϑίηι : Οὐκ οἴεσθε δ᾽, ἔφη 
ἐπσισκώσσων, καὶ σὴν, οὐ σοἴ. 4186 ΟΥ̓ΔΪΟΠΟΙΏ 
νΔΥατΘ οἵ ΘΟἸ]ΟΠ 111 ουτηάτη βιιανδίθτηαιια 
Τηδρὶβ γρίουσα τὶ νἱἀοθαίαγ. ϑομον ἴῃ 
ϑίοθεο Οἴεσθε δὲ (ἔφη ἐπισ.) οαϊαϊε, οἐ ἀοῖπάο 
ἀποσχόμενον τοῦ ῬΥο νυ]ραῖο σὸ (οαα, οἴηπ65 
ἃ 86 Ἰηδρθοίοβ βουϊρίιππη ΠΟΥ δηποίαν!, 

Λα 1. πὶ. 8. ᾿Αλλὰ καὶ ἹΚκριπτόβουλόν ποτε 
σὸν Κρίτωνος πυθόμενος ὅτι ἐφίλησε σὸν ᾿Αλκι- 
βιάδου υἱὴν καλὸν ὄντα͵; ἀρίπᾶρ 5θεί, 10. Οὐ 
γὰρ οὗτος, ἔφη, ἰσόλμησε σὸν ᾿Αλκιβιάδου υἱὸν 

φιλῆσωι ὄντα εὐπροσωπότασον καὶ ὡραιΐτατον ; 
Τυτη ατξθΓῸ 415 ἔπους 116 ΑἸοϊ θ᾽ αά65, οὰ- 
7.5 δΠτυτα ΡῈ] ΟΠοΥτἸτηστα οβοι]αῖας Οεϊίοθιι- 
[ὰ5 ΤΘΡΥ ΘΠ Πβοποτη ϑοογαί5 τπϑυπουϊΐ : ἃ 
Τπιουρυθίθι5 αυϊάθεη Π1}1}} δὰ ἤππο Ἰοουτα 
ΔΗ Ποίδίυτη ΥΘΡΘΥΊ, 5ορα ἃ Ζϑιηῖο μαπς ᾿γ6- 
ϑο πὶ ποίϊεϊατω ἴῃ Τπάΐσασα ποτηΐπυτα σοπἾθο- 
ἰάτη νἱαϊ: Ἅϊοϊδία δα ηυΐον, «Αϊοϊνιααὶς 
δι5. ριιομονγῖηυμ8 φιιθην οδοιμίαίμν ΟΥϊο- 
διιῖιι5 1. 111. 8,10, ΜΠ ἀπᾶθ Πποπιθη 
Ῥδῖγ5 ῬΟΥ ῥα ]Ο ΠΟ ΥΥπιΐ ΘΧΒΟΌΪρβρυϊς νἷν 
ἀοοία58. Ῥαίχῖβ θηΐπι ΠΟΠΊΘ ἴῃ Οτδοΐα, 
Π]1ὰ5 ἔδγα αἰίθι, δ.] ὈΥΪΠΊΏΤΩ Πδῖτ5 ΘΈΓΘΙΟ 
50] οραί. εϊπᾶθ Αἰοϊθίαἄοην ππιπὶ χη6- 
τηοΐαῦ Ἠϊβίουϊα Πυ785 ϑυὶ, ΟἹ πῖδ []1- 
Ἔτη, Θοοίαϊϊβ σοπδιριπαϊηθ οἱ Ῥ]αίοηϊοῖθ 
ἀἸδ]οσὶβ νἱτουιηλ ἀΟΟΙΟΥΠλ ΤΩΘΙΠΊΟΥΘ 5815 
οοτηγηθηἀδίιτη. ἘΠυ}15 νουὸ Π]Π5. πα]]ὰς 
Ταῦ, φιογὴ ἀυ] ἄθτη Πβίουϊα σοσηγηθσποσανουΐε: 
ὯΘΟ, 51 ἔα δ᾽αυἶ5, ροΐαϊν 15. στα βοοταίοθβ 
δάμιο νἱνογοί, βοἰδίθση ἰδίαμη δἰεϊσ 856, υἱὖ 6}115 
ἀἸβοιρ! πα αἰογθίασ. Θά τηυ!α ὃ Τιοοιιβ 
οϑὲ ἴῃ ϑυηΡΟϑῖο ΧΟΠΟΡΠΟΙ 5 σδρ. ἱν. 56οί» 
26. ὉὈ1 Οὐ οι] 5 ἀιάοσθ ΟΠ Π186 σαρίτιβ αὖ- 
πὰ αἄθὸ οβοι]ο οσαρίο αἷν 6 ᾿πόθηβιϑ ἔι1556 
ἰγααϊίαν : ἀπ 6 ἀρραγθϑῖε ΟΠ ρἴατη Ὠὶς 1ηἰ6]- 
Ἰρ]. Ἰοῖηάθ αἰϊππάθρ ἄοσθθο μὰπο [556 
ΑἸοϊθ αἀϊς ἔγαΐχοση ζππίουθηι, ΟἸ πε Π] τα 
ΔἸἰθγατη ν6] τογϊατη, δἀθοῆια νἱ1πτη 6556 1π 
νοσαρι]ο υἱὸν, Ἰάαιι6 σΟΥΤΙ ΘΠ ἀπ Τὴ 6556 ΤῸ ρο- 
510 ἀδελφόν. ῬΥΪχ τη Ἰριταν ἴῃ ΣΧ ΘΠΟΡΠομτΪ5 
ΘΥΓΊΡΟΒΙΟ ϑοογαΐοτη ἘΘΥΤΠ ΟΡ Π65 ΓΟΡΙ ΘΠ 6 Π.- 
αἴΐ, φαοα ΟΥ̓ ΟΡ] χη ἀγῆοσα ἴπβάηο ΟἸ πἶς 
᾿πΟΘΠΒΌτα δὲ αιαϑὶ δι ροπίοτ γονοοδῖα δά 
ἔγαιροη ΠΟῚ ΟΟΠαϊ5 510: ΟἿΪ τοϑροηᾶοί 
ϑοογαίοβ : Ῥαζα5Π6 ΘῈ ΠῚ ΘΧ 4110 ΤΠ ΘΟΙΠῚ νοΓ- 
ΒΆΓΟ͵, ὨΠΠΠΟ ΟΥΓΆΓΘ ΘΥΥΟΥΘΙ ὃ Αἱ 15 ὩΠΊΟΥΘΠῚ 
ΟἸΙπΐδο σοποορὶν απ ὑππη Δ Πΐτηο, Οἰιτη 605- 
ἄθπι οὐτῃ 1110 ΠΟΥ τη τηὰρ ϑίτοθ Τγθαιθη- 
ἰαγοῖ, ΜΌ]ῖΟ αυϊάοχηη άπ τηο  Θβίῖου ἔδοία5 
158. οϑί, ροβίθδαιιαπι. ἃ ραΐτο τηΐῃϊ ἰγδαϊί5 
σοπητποπάαίαραιιθ σοπριιοίπἀϊπο τπθὰ υἱϊ 

σι 
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σορῖ. Δηΐθα ϑηϊτὰ ᾿ηϑαπὶδθ ῬΥΌΡΙΟΥ ογαΐ 
ΔΙΉΟΥ ἰδία ΟἸΙΐθ, ααθτα αιϊάθηη οβοι]δίιιβ 
6556 ΤῊΪΗΙ νἱἀθέυγ Οὐ τοθα ι5, αὖ μος ἴπ 8Δη1- 
τοὶ ἰαπίαχα ἱποθηάίαιγα ἱποϊάθγοί : καί σοι, νὴ 

σοὺς ϑεοὺς, ὦ ἄνδρες, δοκεῖ μοί γεν ἔφη» ὡς ἐν 
ὑμῖν αὐτοῖς εἰρῆσθαι, οὗτος καὶ πεφιληκέναι τὸν 
Κλεινίαν, οὗ ἔρωτος οὐδέν ἐστι δεινότερον ὑπέκ- 
καυμα. ΟἸϊπίαπι ΑἸοΙ Ια ]5 [γαΐγθυη ποηηϊπδΐ 
ῬιΙαίοπίοιις ΑἸοϊθιαάθς 1. βϑοῖ. 51. ρΡ, 196. 
εα. Βοιο]πρηβὶς 566. δὶ ϑοογαίος αὐ ΑἸοὶ- 
Ὀϊαάοιη ᾿Αλλὰ Κλεινίαν τὸν σὸν ἀδελφὸν ἐπ’οίησε 
Περικλῆς σοφόν; οαϊ τοροηϊὶ ΑἸοϊδίαθ5. Τί 
δ᾽ ἄν αὖ Κλεινίαν λέγοις μαινόμενον ἄνθρωπον 
Τάεδτῃ Ῥ]αΐο ἰῃ Ῥγοίαρογα ἢ. 106. δά. Β1- 
Ῥοῃί. Κλεινίαν τὸν ᾿Αλκιβιάδου τουπονὶ νεώ- 
σερὸν ἀδελφὸν ἐπιτροπεύων ὁ αὐχὸς οὗσος ἀνὴρ 

Περικλῆς,» δεδιὼς περὶ αὐτοῦ μὴ διαφθαρῇ δὴ ὑπὸ 
᾿Αλκιβιάδου, ἀποσπάσας ἀπὸ πούτου καταέέ- 
μένος ἐν ᾿Αφίφρονος ἐσωίδευς καὶ πρὶν εξ μῆνας 

γεγονέναι ἀπίδωκε τούτῳ, οὐκ ἔχων ὃ σι χρή- 
σαισο αὐτῶ; φῶς αϊορηίθαι δος Ῥ]αΐο 
ϑοογαίθη ἀθηοὸ 1. ΟἸνιρίδαϊς 90. αὐ 6Χ 
Ἰοςο Ρ. 121. ἀρραϊϑί, 101 Ῥῃργοογαΐοβ ροθία 
σοπηοραΐδηι ἤΑγριοι ᾿ἸΠβουρίδηι ΔΏ ΠΟ Ῥγεθί υϊτο 
φαϊάϊθ56 αἸοϊξιισ, ΕἸ δυίοτη θοάθῃ ἐθιη- 
Ροΐδ δίίου. Αἰπθηῖϊβ. ΟἸἸηα5. Αχϊοομὶ ΠΠ1π5 ; 
5. νοῖο Αχίοομιβ οχαῦ Β] 15. ΑἸΟΙ Ια 5. ἀπε]- 
αυϊοτῖθ, ᾿Αλκιβιώδου τοῦ παλαιοῦ, ῥαίτιι6} 5 
ΑἸΟΙΡΙΔἀ15. Ὑϑοθη!ῖου5, ο᾽υθδάθσα ὧἀθ 4πῸ 
ΧΟΠορΠποηΐοὶ οὐ Ῥ]αίοηϊοὶ ᾿ἰγὶ Ἰοαιιπέιτ, 
αὐπτανε γιὸς ποῦ νῦν ὄντος ᾿Αλκιβιάδου, τὖ 658 
δριὰ Ῥ]αίοῃμθπι ἴῃ Εὐγάθυηο Ρ. 19, Τ1η 
βοάρια ἀΐαΐορο Οὐοθιιρ Οὐἰΐοπῖὶβ δ] τ5 
πδῖι τ ΔΊΟΥ ἤδη ἡλικίαν ἔχων Ἰπαιπιοϊξιν, απο τα 
ουὐἱ ττδαδὲ οὐ ἀπάτη ραΐου δάμιο ἀπ ]5 
Πργοῦ (ρΡ. 78). Ἐΐυης ουπάοπη ΟἸΪηϊαπὶ 
Ασίοοθι ΔΙίασα οαπὶ Τλατηοπθ ρυθοθρίοσο θέ 
ΟΠμαγιϊάρ ΟἹαποοπὶς Π]1ο, ἀπηδίουθ σοτητηθ- 
τηοίαΐ διοίου ΑΧΙΌΘΙΙ αἰαϊοσὶ Ρ. 181. δα. 
ΒΙροηί. 

Αᾷ 1. 111. 19. ὅπ, σὺ οὐχ ὁρᾷς : Τάοτα 

Οοάοχ Α Ῥαγίβίπιιβ ϑίορθι ἤ γὰρ οὐχ, ὁρᾷς 
Ρ΄ὸ νυ]ραΐο [δὶ ὃ σὺ οὐχ, ὁρᾷς. 

Δα [Ι. νὶ. 7: κρείσσους σε γίγνονται. 
Ιάοτα σοάοχ Α Ῥανῖβ. σε οὐηϊτ, 
Δὰ 1. νὶ. 9. ἐὰν δὲ δὴ φίλους 5οΥ]ρίι πὰ 

Παῦοι οὐΐατα πἴογαιιθ οάοχ Ῥαυβίπιιβ. ϑίο- 
Ῥεῖ, Α οἱ Ν, πθὸ οἵαΐ, οἵσ Ἰθοίῖο δηααα ἴῃ 
ἐὰν δὲ ἢ ΘΧ νΘΥΒΙΟηΘ ΒΒ ΘΘβδυΟἢ15. δίαιθ θα ϊίο 
Θίοθεθο πηἰαγθίιτ. Τ)οῖπάθ Οοάοχ Α γχρο- 
{5 ᾧ σὸ π΄αρὸν ἀρκοίη ἀαἴ σὰτα ΠἸΌΥῚΒ ΘΟ Πρ 5 
ἃ ϑοθοννο ᾿πϑρϑοίῖβ. 

ΛΑ 1. νὶ. 15. Τάοπι 1116 Οοάοχ Ῥαδυιβί μι, 
αῸΪ συ ρτὰ ὃ. 14. ἔχω, ἀοίπαθ ἡγοῖτο, σπράς- 
σοι, ἐπίστατο 5οΥἹρίαπι Παρθοί, δαἀμπηοπθηίο 
Ἑυγποϑίῖο, ᾿ἷς σράσφοιμοι, εἴτε ἐσιμελοίμην 
βουρίσμη Παροί. ͵ ᾿ 

ΑΑ1Ι. 1. 18. «πονῶν εὐφραίνεται. Ἰάοτα 
116 ϑίορθι Οοάοχ, οχ τὸ δηποίδίατη ἃ 
Οτοιῖο πονῶν νυ] γ} φρονῶν 5ιιθειϊ(υἱς Ἐτ- 
ποϑίϊ, ϑαοίΐοπο γοιὸ 19. οἴεσθαι χρὴ γ]σαίιμι 

οἷσθα, ὡς χρὴ οαυϊάουα οΟΥΤΟΧΙ, ἀοίησορβ οἷον 

σὰ ϑηρία ϑηρῶντες ῬὈΓῸ οἱ δὲ σ. 9. 9. ἐἰαθαῖ, 
αποά «πποίαγα οπηϑὶὶ ΕὐΓπ δι. ϑθοιίοπα 20. 
νυ]σαῖι5 ϑίοραι οοάθχ δχβῖθοῦ βουϊρίιμπι 
ἐξικνεῖσθαι πονοῦσιν, απο ΥαρΘΕΪΈ ΠΏΡΟΥα 
ΤἙλαϊεῖο Βομονίαπα Ρ. 59. 588 (οάεοχ Ῥατΐβ. 
ΑἸ ἃ Οτοίίο οοτηραγαῖι8θ σποοῦσιν Ὠδθρί 
ΒΟΥΙΡΙΓη. 

1η νου ΕἸ ΡΙομαυπηΐ πιροῦα Ἑαϊεῖο δίο- 
Ῥεῖ ρ. 59. οχ Οοάϊςθ πϑϑοῖο 40 ρτοαϊαϊε ; 
ὦ πονηρὲγν μή σι μαλακῶς» εἰ μὴ τὰ σκλῆρ᾽ 
ἔχεις, Ουτη δηΐθα βϑβϑὲ ὃ μὴ τ. σ. ἔ, Οὐάοχ 
Οτοῦϊ ἀαθαῖ: Ὦ «. μὴ σοτὰ μαλακὰ Μώσὸμ 
σὰ. 564 αηίθα Δ] 16 Υ {1556 βου ρέμμα ἃρρδΥθ- 
Ραΐ. [ἢ 1|1|Ἃ βου ρέυγα ογίαϑβα Ἰαΐρε Ἰθοῖίο μή 
πῶ τὰ μαλακὰ μώεο, μὴ τὰ σκ. ἔχης" 

Αἀ 11. {|. 9. μηχανᾶσθαι. Μαυϊραίυπι 
ἴῃ ϑίορτο μηχανήσασθαι ἵπ 1Ππἃ ἐθηλριι5 
ῬΓβθηβ τηπίαῦ Οοάθχ ἃ Ῥαγιβίπβ, οχ 40 
Ῥάδι]ο δηΐθα βθοῖ. 9. ἀδελφὸν, ὃν φὴς [1 τα- 
σορίμπμῃ ἃ Ζθιιηΐο. ΤΙάθτα 5θοΐ, 14. νυ]σαίΐατη 
ὅς γε κελεύεις ἐμὲ νεώτερον οἴ κατήγεϊσθαι, 
στα οαϊτι5 ἰοχίι5 ὅς μὰξ κ. νεώτερον ---- ἡγεῖσ- 
θαι Θχϊυθθαί, Ιάριη βθοῖ, 16, ὑποδεῖξαι ᾿τῸ 
ὑσεῖξε ἀαΐ. 

Αἁ 1]. [,. 17. Τί γὰρ ἄλλο ἢ κινδυνεύσεις 
ἐσιδεῖξαι, σὺ μὲν χρηστός πε --α ἐκεῖνος δὲ οἱ 
το] αα. [Ιἄθπι Οοαθχ Α Ῥαγίβίηιιϑ Το μηῖς 
ϑίοθθὶ νοῦρα 5. ογάϊπαὶ τί γὰρ ἄλλο κινδυ- 
γεύσεις ἢ σὺ μὲν οἱ το] αα, 

Δα τὰ, Ὁ, τῆς σῶν ἰδίων κατασκευῆς καὶ 

σῶν κοινῶν πράξεων. ΘΌΡΙΓΟ τη νἱα [Δ01}15 
5656 οβίθηδις δὰ νἱζίασα Ἰθοιίοπὶβ νυ] σαί το 
ετηθηδαηάνη,. (ΟΟΥρῸ πράξεως : ϑ:ρίι8- 
οὐ] ἴῃ Ὠἰβ5 1ρ515 ΠΥ ]5 πράσσειν τὰ τῆς σόλεως 

οϑὲ ἀθ χθρυθ]ῖοα σογοπάα: οδάρπι βιιπὶ σὰ 
κοινά. Ἰηΐῖα 111]. ἵν. 12. ἡ γὰρ σῶν ἰδίων 
ἐπιμέλειω πλήθει μόνον διαφέρει τῆς τῶν κοινῶν 
- οἷς οἱ ἐπιστάμενοι χρῆσθαι καὶ τὰ ἴδια καὶ τὰ 
κοινὰ καλῶς πράφεουσι- 

Αα 111]. 1. 7. Ιάρπι (οάοχ Α Ῥαγίξίπιιβ 
σεσαγμένον σοῦ ἀτάκτου, δεοίίοηα 8, ὦ νεα- 

γίσκε, 500ῖ. 9, φοὺς ἀδίκους καὶ ποὺς κακοὺς 
ἐδίδαξεν, ἀθπίαιο εἴ γε ἀργύριον ἄλι. Τάοπι 
βθοῖ. 10, Τί γε; σοὺς κινδυνεύειν, μοΞίθα ᾿Ατὰρ 
οὐτὴ Δα. ΧοΠορμομ 5 ῥγεοῦοσγέ, οὐπὶ ἴῃ 
νιυ]σαίο ϑίοθεθοο Αὐσὰρ ΘΧίοί. 

Αἀ 171. 'ν. 8. εγθα οὐκοῦν, ἔφη, νυἷρὸ 
ἴῃ ϑίοθεθο οὐλῖβϑα βυρροὶ Οοάοχ ἃ Ὁτοιῖο 
Ποπηραϊδίυβ; ἰάθπλ ἀθίποθρβ ἑαυτοῖς κατα- 
σκευάξειν ---α ἑκάσπους τοῖς ἐπιτηδείοις αἀαΐ: 
Ροβίθα βθοὺ 9. σῶς οὐκ ἀμφοτέροις ; ἀαϊΐ ἴῃ 
ἤπο βθοιίἰοηὶβ περὶ σὰ αὐτῶν ἔργα : οἵ 50εΐ. 
10. πάντα ὅμοια καὶ ἀμφοτέρων ἐστίν. ϑδοά 
ΟΥ̓ πτὴ τηαχί μη Ἀ5ΒΘΠ5.ΠῚ ὙἸ ΓΟ) ἀοοίο- 
ΤᾺ ΠΠ]ΘΥΘΌΪἑατγ δ 5ροτο, Ἰθοιῖο βθοῖ. 7. ὡς 
οἱ ἀγαθοὶ οἰκονόμοι ἀγαθοὶ σσρατηγοὶ ἄν εἶεν. 
ΜΗ χυΐϊάθμι αὐιϊοι]ιθ ἃ ἰηϊτῖο βοπίθῃ ἴδ᾽. 
ΡΙδ ποθ ΠΘΟΘΘΒΑΤ 5 6556 ν᾽ ἀθθαίογ, 

Αα ΤΠ. ν. 14. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐξευρόντες τὰ 
σῶν προγόνων ἐπιτηδεύματα μηδὲν χεῖρον ἐκεῖ- 
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νων ἐπιτηδεύοιεν, οὐδὲν ἀ ἄν χείρους ἐκείνων γενέσ- 

θαι. Νορίοχι νἱεαπι ἰοοῖ, αυοὰ Ζοιαπο 
Ὁθίορογο οοπαΐα5 δϑὺ Δῃποίδιϊαποι]α Πδο: 
γενέσθαι] δοιίϊϊοοξ δοκεῖ μοι εἶνα. ΜΟοάιι5 
ἸπΠηϊξα5 Ηἰς ἰοοιιπα ΠΟ παροί. Ααὐὖ ἸρΊτυΥ 
50 θθηάπτα οοὲ εἶεν, δ οἸηηΐα ἤθθο νρῦθα 
Ρίαπθ ἀθίθπάα 5ιυπί, υὐροΐθ ὃχ βϑαιθηίὶ 
ΤΩΘΙΩΌΤΟ Πὰς ἐγαηβὶαΐα, ϑθηβι15 οἰΐατη δ05- 
416 115 θ6η6 οοηϑίαί. ϑο  θῃηΐβ5 θη Ατ1- 
οοτγατη Ὀγονῖίαϑ δηΐ6 ΤΠΘΤΏΥΪ ΔΙ ΟΥΪ15 εἰ δὲ μὴ 
ΟἸΩΙΕΕῸ δου 14 ΠῚ (188 ΞΘ Πϑι1 πὶ ΦΌΒΟΙ Ὁ : αἰιΐ 
51 ἀθϑίἀθγαβ ἰαπΊθη 5ο μέθῃ 120 ΒΡ] Θπιθῃΐαπη, 
οΧ Βα ρθσϊουϊθιιβ τορϑίβ ἀναλάβοιεν ἄν τὴν ἀρ- 
χαίαν ἀρετήν. 

Αα 1Π1. ν. 15. ἢ σωμασκήσουσιν οὕτως ; 
οἱ οὐ μόνον αὐτοὶ εὐεξίας ἀμελοῦσι, ἀλλὰ καὶ 
σῶν ἐπιμελουμένων καταγελῶσι. (ΟὈΠΟΙΠΠΪ 45 
ΤΩΘΙΩ ΤΟΥ δὲ ΟΥ̓ΔΌΪΟΠἷ5 οἰοσαηίῖα ἸαοΥδηΐ, 
οἵ νι" πὶ νυ] ρα Ἰβοῦϊοηἶβ  ἀΥΡ Δ ηΐ, Τποϊ- 
Ρἷέ Ῥουΐοϊος Ππόσε γὰρ οὕπως ᾿Αθηναῖοι -ας 
αἰδέσονπαι ; 5θασυϊαγ ἢ σωμασκήσουσιν οὕχως ; 

-- Τογεῖο αἱἷὲ Πότε δὲ οὕφσω πείσονσωι ; ΘμΔΥ- 
τὰ ἢ ΤΠΘΙΏΡΥΌΠῚ ᾿ποΙρὶ: ἢ πότε οὕτως δμονοήσου- 
σιν; ΜΙΗῚ φυϊάθτα πὰ}]ὰ σαρογθϑὶ ἀπ᾽ ἐδίῖο 
σόφε ἴῃ Δ] (ΕΥ̓ ΤΟ ΌΥΟ οχοὶ 556, δὲ ραγτοα- 
Ἰατα ἢ ταπίαπάμτῃ ἴῃ δὲς βου θοπάατη ἰσίταῦ 
Ραΐο Πότε γὰρ --- Πότε δὲ --- Πότε δέ --- Ἢ 
σότε, οἵ σοί. 

ϑαρογοβί αὐ 46 τὸ ἴρϑα ν᾽ άθαθη8. (οη- 
4ιουϊτι 5 Πσοὲ Ῥου ο165 ποσ]θοίλμη νυ]ρῸ 8 
εἰνίθιι5. Α(ο15. σα γΆτη σοΥΡΟΥΙ5 ΟὙΤΩ ΠΆΘΙΟΥΙΤ 
ΒΘπμθίθ ναγἹὺ ΘΧρυοθηαὶ οὐ δὰ βαῃϊξαΐοθμ 
ἘΆΤΩΠ"10 θ 6] ΠΟ πῇ ΓΟὈΦΥ Δ αἱ ργεοραυδηάϊαι6. 
Θυογθ τ θαπάθμῃ στϑρουΐο ἴῃ ΑΥϑίορῃδηῖβ 
Ἐδηϊς ΟἸγπηρίδα 5 96. δῇπο 8 αἰ, 
σοῖσι 1069. ἡ ᾿᾽ξεκένωσε σά: τε παλαίστρας. 

Τιοχ ϑοοηἱβ βοῦν 5 τιϑὰ σ ΤΩ ΠΆ5ΙΟΥΠΊ ᾿ηΐο - 
αἀϊχογαῖ, 410 πηαρὶα. οἶνο5 1 θθγο5 δὰ φουρουΐβ 
οχογοϊίαίίοποα ἔγθαιθηίαη ας ἱτηρο]]ογοί. 
Τιοοὰβ οϑὲ οἰαϑϑίσῃβ “Πὐβομ]η15 οοπίτα ΤιίγηδΥ- 
ΟὨ ΠῚ Ρ. 147. Δοῦλον, φησὶν ὃ νόμος, μὴ γυμ- 
γάζεσθαι μηδὲ ξηραλοιφεῖν ἐν ταῖς παλαΐσσραις 

- ᾿οσότε γὰρ οἱ νομοθέται πὸ καλὸν τὸ ἐκ σῶν 
γυμνασίων κατιδόντες ἀπεῖπον τοῖς δούλοις μὴ 

μετέχειν, σῷ αὐτῷ νόμῳ ἡγοῦντο ᾧ ἐκείνους ἐκώ- 
λυον σοὺς ἐλευθέρους προτρέπειν ἐπὶ ὰ γυμνάσια. 

Ηΐπο ἴπ ἀϊαϊορο Αχίοομι ποπηῖπθ 1πβουϊρίο 
Δαο]οβοοπίοϑ σγανδηίατῦ δταπαϑίδτυτα οἵ δυτα- 
ΤΑΙ ΔΥΟΠΟΥΙΠῚ βου αΐθῃ : καὶ φύβος χείρων 

εἴη τὸ Λύκειον καὶ ᾿Ακαδημία, καὶ ὙβλΝσικαν 

χκία καὶ ῥάβδοι (σγτηπαϑί8) καὶ καεῶν ἀμετρίαι. 
ϑοά ουπὶ ϑοϊοηΐοα οἰνίαίϊ5 Λείοα ἔογτηα 
Ἰοσο58 φέΐδτη δἕ ᾿πϑιϊξιία Ρ] υσῖπγα Ραυ] τη ἴῃ 
ἀοβαοίμάϊποτῃ δὲ ΟὈ] ν᾽ οηθτὰ αὐϊοσγαμξ ; φυοά 
Δοοίαϊε οὐδιη δχογοϊίαι οηΐθὰ8 συτληϊοῖσ, 
υδττη ἀϑπη γΟὐΪπιιουιηΐ Θαίθ 115, Δἴ ΘΠῚ5 
ΘΥΤΩ ΑΒ Αγ ΐ, τηιιη 5 ΡΟ] οατη 5ι118 δα μητῖ- 
Ὀὴ8 55{1ποηΐρ5, δὰ σογίαπηῖπα συτηηΐοα 
Ῥυθ]ῖοθ ἱποϊταοπᾶα [οϑιῖ5 ἀΐορυθ νοὶυτ 
ῬΡΔΏΔΙΠΘΠ 6615 δἰ ἴθηιιθ, δἀο] οδοθπίοβ ριιουο5- 
η0.6) 4] 5Βροπία Ποπουῖ ἀρογατὰ οογρυ5 ρτῶ- 
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βοΐθ οχουσθηάιμη ψοιϊθηΐ, 1Π σὙΠΊΠΑΒΙΪ5 
ΡΌΡΙ1οἰ5. Ἰῃϑυϊπὰθηο5. ἃ συμ ηαϑι18. σαγαθαηΐ 
βοϑάρυησιιθ δ]θραπί. 1 οοι5 οϑῦ Χ θπορῃοη- 
εἰ5 46 σθραθ]ῖοα ΑἸΠμΘηΐθηβὶ 1. βθοῦ, 15, Τοὺς 
δὲ γυμνωξομένους αὐτόθ, καὶ τὴν μουσικὴν ἐπι- 
πηδεύοντας καταλέλυκεν ὃ δῆμος (1. 6. Ρ]605, 
τϑοθρία ἔρυπηα τορι] σοῦ ἀθηποουδίϊοα) νομίζων 
ποῦτο οὐ καλὸν εἶναι, γνοὺς ὅτι οὐ δυνατὰ ταῦτά 
ἐστιν ἐπισηδεύειν, Ἔν σωῖς χορηγίαις αὖ καὶ γυμ- 
νασιωρχίίαις κωὶ τριηραρχίαις γιγνώσπουσιν, ὅτι 

χορηγοῦσι μὲν οἱ πλούσιοι; χορηγεῖται δὲ ὁ δῆμος, 
καὶ γυμνασιαρχοῦσιν οἱ πλούσιοι ὃ δὲ δῆμος ---- 
παὶ γυμνώσιωρ χεῖται. ΑἸίοΥ οδ Ιοσὰϑ 46 Πθα!ϊ- 
{5 Ε΄. 52. οἵ σε γὰρ ταχθέντες γυμνάξεσς- 
θώι πολὺ ἄν ἐπιμελέστερον πράττοιεν σὰ ἐν σοῖς 
γυμνασίοις σὴν τροφὴν ἀπολαμβάνοντες πλείω 
ἢ εν παῖς λαμπάσι ψυμνασιαρχούμενοι- τὲ 

οἱ ταχθέντες γ. ν] ἀΘΏΓΥ 6556 ΘρῃΘΌὶ Αἰεὶ. 
Ἰ)εῖηαθ ἰάθη Ἰοου5 ἀοσοῦ σουϊαιηθη λαμσα- 
δοφορίας Ῥυ ΠΟ τη [αβεῖ5. Ὑπ]σαηϊ, Ῥτογηθί ποῖ 
ΔΙ Πα. αἀἰθρτιβ ᾿πϑυϊξαςαμη. Εἰ ῖ556. ϑατητθιιβ 
ΘΥΤΩ ΔΒ ΔΥΌΙΙ ἃ δι 58 δἰθοί, ααϊ 44016-᾿ 
506 Πίῖθι5 δα δια οουἑατη θη ΘΧΘΥΟΟΥΪ 5011{15 1Π 
ῬΌΡΙἰοῖ5. στη ηδ5115 υἱοίαστη βὕϊαπη ΡΥεθοθδΐ. 

Δὰ 111. ἰχ. 1. πρὸς τὰ δεινὰ ἀαῦ οἰίατα 
Οοάοχ Α Ῥατΐὶβ. οὲ βϑοῖ, 2, νορμίξω, οὰπῃ 
ναϊραία5. ΘίοθτοΙ τοχίιιβ νυ] }]οθᾶβ θοῦ Οη 65 
ΘΧΒΙθοδί. 

Δα 111. 1χ. 14. ουθα ἴῃ νῸ]σαιῖ5. Θίοθοῖ 
δύ αυϊδιιβάατη ΧοΠορῃοηί5 Εἰ οπίθιι5 
ΟΥ̓ ἶ598 οἴροαι, ἀοίπάο καὶ μελετήσαντα Οοάοχ 
Ῥαιβ. ἃ ατοίϊο σοπηραγαΐι5 βιιρρ]οῖ. 

Αα 11]. χ. 5. νοῦθὰ καὶ τὸ σαπεινόν σε καὶ 
ἀνελεύθερον τῊ8}6 οτηϊε Ποάοχ Α Ῥαυβίηαϑ : 
σοηίγα βιαί μη σωφρονικὸν ΘΧὨΪ οί, φιοα ν]}- 
ϑαῖο σωφρονητικὸν ῬΥδοΒίΔΥ6. ΤΉΪΗΪ απ] ἀο μὴ νἱ- 
ἀορθαΐαγ. Ἐσαπάθπι νοσᾶθα]}ῖ ἔουγηδτα Χ οπο- 
Ῥῇοῃ βιιρία 1. 111. 9.. Δα ῖθαῖῖ, 16 Αὐϊϑίο- 
Ῥθαποθ Εὐχαϊ πὶ γοῦϑιι 545. Αἰΐθσγα ἔουτηα 
ΠΟΠ ΒΑ ΠῚ 4]1 τ θτὴ δ ηΐ πη], 564 ρούΐα5. 8δ6- 
τυ τη βσηϊῇσαΐ, τ, ἀἸοϊειιγ Φιλοφρονητικὴ σῖροσ- 
φώνησις. ἴη ΜΈΒΟΠΙ ἰΙσοο ἀρὰ ϑίορδβοι τ 
ΘΓ). 17. Ρ. 167. σροφὴ σωφρονικοτέρα Υ6ο- 
{15 δϑέ ἴῃ (οάϊοο Α ν φϑρλὶ αὐδπη σωῷρο- 
νεσπέρα ἴῃ να] ραίο, 

Αἀ 111. χῆ!. 4. κολάσαντός σινος ἰσχυρῶς 
ἀκόλουθον. ΑΥ̓οΌΪι5 σὸν Δ 6586 ΓᾺΪΗ] ν]α6- 
ΤῸΓ ΙΡΥΔΥΙΟΥ ΠῚ π ΡΠ ροητία, 

ΑΑΊΝ.1. 2, σαχύ σε μανθάνειν. ϑίορεϊ 
Οοαοχ ἃ τοῖο σοτηραγαξιι5, ΠῸΠ νπ]ρδΐιις 
{γρί5, παχύτερον ἀαῖ; ἰἄοτη ἀοίποορθ νόθα 
καὶ σοὺς οἴκους καλῶς οἰκεῖν, ναΪϊσο ΟΠ ἶϑϑᾶ, 

ἸΏΒ, 
Αἀ ΤΥ͂. 1. 25. οὐ 26. ϑιίοβειβ οἀϊξζιι5 

Οὐο]οηΐφο ΑἸ]οῦυ. σοὔνομμω μόνον «ὃ ἑαυτοῦ ---- 
ὧν ἄν βούλωνται γνῶναι --- οὗσος ξαυσὸν ἐπισκ: 
- (αἱ, 5οά οάοχ Α Ῥαιῖβ. οὗ ἄν β. γ. οχ- 
ΒΙΡού βουϊρίυμι, ἀοίπἀθ οὗτος ὃ ἐπιση. Βοθον, 
ἴῃ πυροῖὰα Τὐἀϊίοπο 1 ρ5ἰθηϑὶ ϑουτηοῃ απ 
ΒίοΡΩΙ Ρυϊογαμα οχ {ρι5 Οοὐά. οὕφσως 
ἑκυτὸν ἐπ΄. ΡοΒιϊῖ,) 5οἃ νἱοϑυτὰ ὧν τοὶ], 
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Ἑαᾳυϊάστα π᾿ βοαποπεθιι βουρίαθμα πὰς 
τηδὶ πὶ Οὗτος ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὁ μὴ εἰδὼς οἵ 
το αι, ϑθοῖ, 26. Βίοθεοιι5 οἀϊξῃ5 ἴσχουσιν 
ἀγαθὰ ἄνθρωποι (καῖ: 

Αα ΙΥ. 11. 29. τοοΐαπλ αἱ μὲν ἀνάστατοι 
- δοῦλαι ἀαὶ Οοάοχ Α Ῥαγβίπιιβ ϑίοροῖ, 
41 5ἰαϊίϊπγλ βθοῖ. ὅ0. ὡς πάνυ μοι δοκοῦν 
ΡΙΟΧΙΠη6 δα γ ΓῺ πῃ σοτρίατη οχῖροῖ. Ψὰ]- 
δαΐατηα δοκεῖ ΘΧ βιιῖβ ΠΡΥΪ5 βουὶρεϊθ γράαχις 
ϑοῆονν. ϑθοί, 59, σωθῶσιν ἀδαὶ οὐτὰ Εἰ 44. 
Χοπορμοηῖίθ, ἀοίπάθ ὁρᾷς, ἔφη, καὶ τῶν 
ὠφελίμων οτηΐδοα ραγοια ὅτι. 

᾿Αἀ ΤΙΨ. 11. 52. Ταῦκα --- βλάσποντα οὐ 
μάλλον, οὐ ορίογα. Οοάθχ Α Ραγίϑίπιιβ Ρ]Δὴ6 
ἄγταας Βγοάθιὶ οοσγοούϊοποιῃ Ταῦτα ---βλάσ- 
τοντῶ τί μᾶλλον ουτὴ ᾿Π ΟΊ ΟΠ βου! ρίτι 
τροῖθ χα δῖ θη 5, ὶ 

Αα ΙΥ. 111. 8. καὶ ὅταν αὖ πάλιν ἀσιὼν 
γένηται, (ξνθα ---α ψύχους) ΨΊα6ο Ραγθηίμθβθοβ 
βίσηστω οαχ φαἀϊοπα Εὐγπθϑέϊαπα {ΓΔ ηβ] αὔτη 
ἴῃ Ζριιπϊδηδηη δὲ τηθᾶπὶ γψουίθηάο γραα]άϊθθθ 
δἰΐαπα ὙΝ εἰβϑκίατω : σογαστι 14 ογαιϊοπὶβ σοη- 
ΒΟ ΠΟΠθηλ τη Ῥογίαγραῖ, οὐ Ῥαγβθαζδῃι 
δάθο εἴῆοιϊ. Νϑοθϑβα θηΐϊπὶ 18 δϑῦ νϑῦθα 
ἀπιὼν ψένησαι, ἰϊα ἱπίοΥργοίατῖ, αιια8] βου ρῦατα 
Θδϑϑῖ απογένηται, στέγην Ἰέογιίηι 5δοἱ αδῖϊξ : ααοά 
ῬΘὺ Οτδοῖ βουτηοηὶβ ἱΠσ θη ατα Θὲ ὑϑὰπ ΔΠ 
Ἰοθαῦ ἔδοθσθ, ναϊάθ οραυϊάθγα ἀμπθῖίο.. Ἀφοία 
Ἰσιίυν Βομυίζίαπα Ἐ ἀϊεῖο Ῥαγθη  μ ϑίη ϑαβίι- 
1π|, αὰο ἔδοίο βεπίθηία μος ογάϊπθ νθυθο τι τα 
ἀδοιγεῖ; Οὐτα ἰΐθγυτα 8οἱ ἀΐης αδὶϊξ 60 κτι8- 
φίιθ, κι {αοῖθ )ιμάϊσαγα ροξϑίηυιιδ γι05, 8ὲ μἰέγα 
ἦ8 ΡΥΟδΥΘοδιι5 Κμογὶξ, ξγίσουα οοηροίαίος ρεγῖ- 
ἔιι}05 ξιυῖ556, γι 5108 ΟΟγυυθΥ ϑιι5 αὐ γτι05 γευοΥ- 
ἐϊέιιγ. 

Αἀ Ι΄. {{|. 14. Τιοσὰτι ΟἸοτηοπ 5. 50 
Πουοΐϊπρ Χ ΘΠΟΡΒΟΙη 5 ̓ΐα οχϑουῖρϑὶῦ Τοδηη65 
ϑιοθδοιι5. ΕἸοΙοσ, οι ἰσαγαπι Ρ. 157. Δαΐρονες 
οἱ τὰ μέγιστα διαπρασσόμενοι ἥκιστα ἀνθρώποισι 
ἐπιφαίνονται" ὃ γοῦν πάντω σείων -- μέγως τις 
καὶ δυνασὸς, φανερὸν, δσιοῖος δὲ σὴν μορφὴν --- 
ἥλιος, οὐδ᾽ οὗτος αὐτὸν, ὡς ἔοικεν, δρᾷν ἐπιτρέπει; 
ἀλλ᾽ ἄν τις. ἴῃ 4αϊθ5 Ἰθοίίοηθε ἰπϑαηΐ 4}}- 
«αρέ ταρ] ἴοΥ 65. 

Δα ΤΥ. ἵν. 5, βούλοιφσο ρΥο νἱτῖοθο μέλ- 
λοιτο ἀράϊς οχ Οοάά. ϑ:οΌξΙ ἃ 56 ἱπβϑρθοίβ 
ϑομονν. Τῃ οχίγριηδ βθούϊοπο ααδίπουν Οοαά. 
οἰάθυῃ οὔἴδυοθαης μὴ εἶνωι ὅπη ἄν ἐλθὼν, ἴρ56 
ΘΟΠΟΥ ποῖ ἂν φἀϊαϊξ, βοοῖ, 6. μὲν πρότερον 
(οὐ. οὔποθ ϑομονῖο ΡγῸ ΥὙἱτῖοβο πρὶν ἀ6- 
ἀογοηΐ, 

Αἀ ΨΥ. ἵν. 10. ἀξιοτεκμαρτότερον. Τ,Θοἴῖο 
ΘΟΌτΣ οϑῦ ΤΠ ΠΒΟΙΙΡΕ ἀξιοσέκμωρσον ποῦ 
λόγου εἶναι, απᾶτα εχ Εὐποβιίαμπα ΕΒ" ἀϊεῖοπο 

ΑΌΏΒΕΝΏΌΑ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒΌΞΒ, 

δῃηποΐίαν. ἘἘαπάοθπι ἴῃ Οοἰπσοθηβθὶ Αρο- 
δτάρῆο οὃχ Οὐοάϊος Ῥατῖβ, Α οχοογρίδμι 
νἰάθο ἃ Οτοίϊο, 5 ἷάἄθτα ἱπαϊάθηι πόλλ᾽ 
ἄδικα ποιοῦσι ἀπποίαν!έ, ἀθηΐηι6 πράτσων οὐδ᾽ 
ἂν εἷς : δᾶθο γὰπὰ δρραγοί Ἰθοίίΐο Ζοιιῃίαμπα 
πραταόντων 

Αἀ ΊΨ. ἵν. 14. οὕς γε πολλάκις (οαά. 
ΟΠλΠ65 βΘοθονῖ ἴῃ ϑίοθθο ὄχ ῖροηΐ 501 - 
(υΠ. 56οῦ 15. (οάοχ Ῥαγίϑίπϑ Α σοῖς νόμοις 
μᾶλλον ἐνειργάσατο ΘΧὨΪδοΥ ᾿γο νυ]ραίο μά- 
λιστα- 

Αάἀ ΙΨΝ΄Ὸ ἵν. 16. ὅπως --- τοὺς αὐτοὺς 
ποιητὰς αἱρῶνται. ἴ. 6. υἱ ᾿ἰδάοτη ρΡορθίϊβ ργω- 
τηΐϊυτη ἀθοθύπμδηΐ, Ἐθϑρίοῖς θηΐπη ϑοογαῖθβ 
δα ξοβίογιιτα ἀϊθγατη, ᾿πρυϊτηῖ5 ΒΔΟΟΠΟ βδοτο- 
ΤΌΤ, ἰμαο5 βοθιΐοος δὲ οὔοσοβθ, δα η1105 
ΠΒογαρὶ 4 αὐἰραθιβ ἄθοθπη οἱθοι {ἰθ] οἴ ο5 
Ῥου ἰϑϑίτηος οοηἀπσοθραπέ οὲ ρορίαβ ἀοοίῖββ!- 
ΤΩΟ5 ΘΙ σορδηΐ. 

Αἀα ἼΨΓ. ἵν. 17. ψοῖθα τίν; δ᾽ ἄν μᾶλλον 
σπολέμειοι ----εἰρήνης ἴπ ϑίοθεθο οὔγῖββα βιρρὶθέ 
Οοάοχ Α Ῥαγῖβ ἀβίποθρβ σισσεύσειαν ἦγε- 
μονίων ΟΥΩΐΪ550 ἤ ἀαξ ϑίοθδοιι8. 

Δά ΙΨ. ν. 5. οχίβϑιτη γε ἴῃ ϑίοθθοο ροβέ 
παντάπασι αὐάϊε Οοάθοχ Α ῬῬαγίβίπιι : 
Ἰάθτα βθοΐ, 8. εἰκὸς ἀρίσφου ἀαϊ ; 5εοΐ. 10. σῷ 
γὰρ ἄν φήσαιμεν σῶν σοιούτων ἧττον προσήκειν. 
βδοῖ. 11]. λέγειν, ἀνδρὶ, ΟΠηΐ5580 ὡς : ἀοίῃάθ 
ἀμαθεστάτου : οὗτος γὰρ οἵ το]αθδ. 

Δα ΙΝ. ν. 10, σοῦ ἐπιμεληθῆναι σῶν «οιού- 
σων σινὸς, δὲ ὧν ἄν τις καὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα 
καλῶς διοικήσει. ΜΙΠΏΙ αὐάϊτιτα σινὸς ἴΠ6Ρ- 
ἴα Ρ]4Δηθ νἱἀθέιγ οἱ ἃ βοπέθηςξια Ιοοὶ δἰ ̓ θ πιι πη. 
ΔΑΊ. ν. 11. ἀμαϑεστάτου ΘΧχ ᾿Πργὶβ {1- 

Ριι5 βουιριϊβ οαἀϊάϊε οεΐαπη ϑοῆονν ἴῃ δίο- 
ΡΦο. 

Αα ΙΝ. νὶ. 9. ἢ, εἰ ἔσσιν, ὀνομοάξεις ---- καλὸν 
ὃν, Β6ηθ6 οϑοϊαϊξ ουτῸυ νοὶ οα]δῃῖ ν6] ἔγρο- 
τιηλ. ΝΗ οηΐτῃ ρσοῆοὶ σοπ]θοίαγα, 41 ΒΟΥ] 
ν ΙΡάσα ἢ ἐσσιν, ΠὰπΠο ἀθπλιπι νἱάθο, ϑαϊίθηι 
ἢ, ἡ ἔστιν, ἢ ὀνομιάξεις βου δδμάυτα ξαϊέ. 
ΑΑΊΝ. νἱ. 10. Νὴ δ᾽, ἔφη. ϑοπίρηϊζία 

ποραίοποια Μὰ δί᾽, ἔφη. ροβίυ]αῖ. ' 
Δα Αροϊορίατμη ϑοογδίῖβ 8. 25. [ἄθτα 1116 

ϑίοθτι Οοάρχ Α Ῥαχβίηϊιβ θχ ΒΙροί Ἰθοιο πο πὶ 
ἃ Ζριπῖο τηθιηογδίδιη οχ (οάϊος Βγαηοκι- 
ἅπο, 4 νἱάοίυγ ἴάθπι θθθ6 : Θαυμασφὸν 
ἔμοιγε δοκεῖ, ὅπως ποτὲ ἐφάνη ὑμῖν τὸ τοῦ ϑανά- 
σου ἕρψον ἄξιον ἐμοὶ εἰργασμένον. Ἰ)οϊπάθ 5θοΐ. 
ΩἼ. ἴστε ὅτι μαθοῖ, φυοά εχ Βταποκίαπο τὸ- 
σορῖς Ζοαμπο, ϑθοίίοπθ 29. ἀξιούμενον, ἔφην 
οὐκέσι χρῆναι 5ογὶρίαπι ἵπ {Ρ5 Οοαά, 
ϑίοθεοϊ ϑηποίανις ϑόθον : ἀοίποθρϑ ὦ μοχ-- 
θηρὸς ἀαὶ Βίοβεοιιβ οαϊίιι5 δὲ βουϊρέιι5, 



ΕΡΙΜΒΤΕΑΌΜ 

Ἀ. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΜΕΜΟΒΝΑΒΙΕΠΌΜ 

Π]. νἱϊ!. 9. 

ΘΕΘΟΕΒΙΡΤΙΟΝῈΜ ῬΑΒΤΙΌΜ ὉΟΜῸ5 ΘΕΟΣ ἘΤ ΨΟΘΑΒΌΠΟΕΟΜ, ΟὐἹΒῸΚ ἘΠῚ 

ΘΕΒΙΟΝΑΝΤΟΕ, ΓΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟΟΝΤΙΝΕΝΒ, 

(κ νὶν ἀοοσέι5 Β. ΥΥ εἰβίζα Ἰοοὰ ἤπηο ΧΟΠορΠοη5 ἀΠΠΟΠ]]Ἰγὰχ 510] 
γίβασα ΠῸΠ 5οατη ἸΟΠΡΊΟΓΘ δηποίδιομθ 5εα δα αϊία οὐΐδηλ Ὀἱοίατα ἸΙΠΘΔΙῚ 
ἄογλι8 Οτεοθ 1Πυδίγτα πάγη ραΐανουῖῦ, Ὥθοθβδ6 ΤΩ1Π1] οἰίδηα ἔα π΄ δα η- 
ἄδηα ἀἰβρυαξαιοη8 απ ΡΠ ΘΧΒΡΘΕΪΑΥΙ, Ὁ Ὶ ΠΘΟ ΤηΘββθῖὴ ΘΟ Θ]ΟΥοῈ βρθοῖ- 
Ἰερίαμαι ἔλοθυθ ταῖῃὶ ροββα νίάθου. ΕὙΤΌΥΘ5 ἔδυηθη 8]]16 108 6Χ ᾿θοίουτιη, 
ΔΏΪΠΪ5 Οὐδ Ἰοατ 6 ΘΠ ΟΥ, 4105 ΙΓ ἀοοῦ Βσιβαπθ 1 ἔΌΥοα ἀΟΠΟΥ ΤᾺ 
Οτεοδγυτη οχρ !οδπάα δαγηϊβουιπΐ, ΘΟ Η͂Β1 δαοίογταΐθ Ίαν 1, οὐ]ὰ5. [ὰ- 
τη6Π ἀοοίτηα ΟΥΠῖ5 δὰ Ρ]Δηθ ΠΟῚ Ῥουηδῖ δα εἰδίθιη ΧΘΠορΠοηΐθδηι 
εἴ ἰοτροῖα ατθοῖθ Πογθηί5, αυῦ νην 8 ̓ρΡ56 [ἢ ᾿Πίθυ ΡΥ  δίδη 15. ἢ18]6 
Ποιηϊηθ5 οἴ νοοα 115 ἃ τοΐίτι5 ἔ Δ ὈΥΊΟΘ γϑϊ οι15 ΡΙδπθ ἀρογγανι. Ηπης 
ἄπορα οαηὶ βοαπογθίαν ΝΥ Εἰ, τηϑυϊο αι Υ ΘΠ πτὴ οἱ δηΐθα ἔπογαΐ, απ! 
ἱπίεγρυθίθβ νη αν πὶ ΓΔ, (Δ1116], Τία]1ο1, εγγαμῖί, οὰ Οαἰϊαμὶ, 6χ- 
Ρἰϊοαπάα: ἀοοίγπο ΨΊΓανΊδ 86 δἰ] θυ : απ] ἀοῖπθ 8118 Μ͵αγιοίέα 
ῬυΪογ αι ᾿πν θη 15 ΘἀβίΓ ΧΟ Υζ, ΟυἾτι5 ΟΡΘΓα 885 δαγέἠόίοηιψ ἴῃ ΤΌΠΟΥ ΑΥῖο 
ΑἸΔΟΠ Δ 515 1. ο. 25. οὖ δηποίδιοηθ οδρι 1111 δι ]θοΐα ῬΙοΐα δη ογηι5 
Οτῶσοθ οχ τϑῦοηῖρυβ ὙΠ αν 815 οοπϑίγποίθ Δ αΙ 10 Ιπΐον Ιοοπθ5. ΝΟ. 
ΧΙ. Απεααυίϊογατα ΟΡ᾿ΠΙΟΠ65 οἵ που ΡΥ οί 0η65 ΨΊΙΝΙ βθοιίι5 ϑ416- 
σἰλσῖμδ Τα ρβίθηβὶ8β ἴῃ Αὐοῃϊθοίιγα δπίίασα {1051 ἰαἸοτηδίθ νϑυηδοι]ο 
Ῥτοαϊία ἃππο 1796. ρΡ. 110---194., ἀοτηογιια ΟΥεοοδυιτη (ΘΟ ΡΕ ΟΠ θΊα 
ΘΧΡ ον. [Ι͂ἢ ἀπ νούβυμη 115 Μαγίμόϊοηιῃ 1. ο. ἴζα ἰγδαϊξ 46 ἄούηο 
ατῶοα : 1κ ρίμρατε εἰθ5 πιαΐδοηϑ δοηΐ οοημιροδόε5 εἰ6 εἰδιια αρραγίεηιεηα, {πη 
6π ἠαμέ ροιγ ἰ65 βοηιηιθσ, ἢ απέγο 67. ἤαδ ῬοΏΥ ἐδ5 ᾿οηιριθδ ; δὲ οομυογίες (16 
ἐογγαδ565, ἀοπέ ἴ65 σαἰγοηιίός ομέ πη6 σγαπαο δαϊίϊθ. (πὶ θη υοἱέ τι) ἀ5565 
ϑ9γαηά ποηιγο μΐ ομέ 8117 [6 «ἰογΥΊ γῈ την 7αγἶΐι, δι.) ἰδ ἀσυαπέ τη6 ροίτίε 
ΟΟμγ', οἱ ρίμι5 δομυθηΐ, μη6 65ρ606 εἰ6 ρογίζψιο, ατὸ γοηπα ἀμᾳιοῖ οἰ ἴα ρογέε ἐἱα 
ἰα τιαΐδοη, οοηλές φμοίψιρίοὶδ αἰ δος αἰπν θμημφιθ. ("65 ὲ ἰὰ φιύοῃ 
ἰγομυς ἑαπίθ! τἰπθ χίρωγο ἐδ Μογοιιγθ, ρον ὀοανγίθ7 ἰο5 υοἴθιιγ5, ἑαηί τη 
οἰϊθη χιῤῖϊδ γϑαοιίοηέ ὑοαιοοι ρίιι5, οἱ ργόδιο ἰοι)οι 5 πὲ αμίοἱ οη ἔ ἠιονι- 
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μοι} αἱ Αροϊϊον, οὐ ἰ6 πιαϊέγο (6 ἴα ηιαΐδοη υἱομί 6} οογέαϊηϑ 7οιτ 5 ΟΥ̓ΤῊΤ' ον 
δαογίγοο5. --τ 1)οριιῖδ ιο ἰε σοίέ εἰος ὑζιηιθης 5᾽ δέ ἱπίγοσπιῖέ, ἷες ατίδ 7οηὲ 
οιι5 ἴο5 7οιγ5 6165 6[ΠΟγί5 ροιν ἰ6 ξαυογίϑεν οἱ "δ ίεπάγε. Οπ α ργίδ ἰδ ρατίϊ 
α᾽ αἰϊρηον ἴδ γιι65, εἶδ δϑραῦον ἰ65 ποιυεῖ ο5 ἡιαϊδοηδ 6ηὶ «ἰδία ΟΟΥ̓Ρ5 ἐἰ6 ἰορί5, 
ἢ ψ ρίασον ατὸ γοΣ-6-οΠαιιδ5όθ ἰ65 ἀρραγέοηιθηδ εἶπ πιαγὶ οἱ δ ἰα ἤεηιηια, εἰε 
ἰε5 γϑη 76 ρίπι5 σοηιηιοίε ΡᾺΥ (6 δασῈ5 αἰϊδιγιθιέϊοτδ δὲ ρέτις ὑγ ἡ απέδδ ραν ἰδ 
ΟΥ̓ΠΘΉΙΘΉΣ. ----- ἔμ αἰϊέο ἰοπρῖο οἰ ὀίτοῖίε οοηαμδοῖέ αἰγεοίεπιοπέ ἃ ᾿αρρατίο- 
γιθηέ (65 ἤεηιηιθθ. 7 οηΐγόε θη δδί ἡηέογαϊο πα; ποηιηῖος ἐασοορίό απ ραγο1.5 
Εἰ ἃ σοι; χιὶ υἱοπποηΐ αὐδὸ ἴα ηϊαγῖ. Ἂργὸς αὐοῖγ ἰγαυογδό τη σαξοη 6η:-- 

,Ἰοιγέ (6 ἐγοὶδ ρογίᾳιιοδ ποῖιδ αΥ̓Τ᾽υζηι65 ἃ 6 5565 σγταπαθ ρῖθοο, οἱὲ 856 ἐε- 
ποὶϊέ 7,νδἰδίγαίε ἃ ᾳιῖ ])ϊπῖας γιὸ ργόδοηία. ---- Νοιιδ ραδοάηιος ἃ Γαρρατγίε- 
γποηξ (65 ᾿οριηιθ5, απὸ ηυλίϊοι ἀπιχιοί ποι ἱγοιυζηιθδ ἀγ7ι6 ρίδο6 6 σαζοη, ε"- 
ἐοιιγόε: ἐδ χιιαΐγε ρογέϊψιος εἰομέ ἰε5 ττῦ5 δἰοἱογπέ Θηπαίιῖδ εἶδ δίπις οὐ ἰαη:- 
ὑγίδδόξ α6 Ἠϊοητβογθ. (65 ρογἐίιιοε δεγυοϊοηπί (6 σοπιηιμηοαίϊοη, ἃ ρἐμδ δι 5 
οἰιαριῦγο5, ἰα ρἰμρατί ἀόοογόες αὐεὸ δοῖπ. Ἐσπουβαπθ Ο811πι5, αὶ ἀ6βου!ρ- 
{ἰοΠθ πὶ ΠΕ] δ πη Θρἀατὴ ῬΥΙνδίδυιπι 1ῃ 1 ΓΙΌΣ ΘΙ ν 6] ΔΠαΤΟΠΙ ΠΏ, οἵ 58- 
ῬΘΥΙΟΥ ΘΠ. Ψ6] 5 Ὀ]]Τη 6 ΠῚ, σὙ ΠΦΘΟΟΙ ΕΠ, ἴῃ ὉΠΙν Θ Βα. τοῖα δηποίαν. Ηο- 
ΤΏ ΘΥ 115 ΘΗΣῺ ΠΑΡΙΓΔΌΙΟΙΙ νἹΓΡΊΠαγη οἵ γα] ]θυττ ἈὈΙ] 6 ὑπερῷον 855 σαν ΤΌ, 
νοϊατ Πα β΄, 514. παρϑένος αἰδοίη ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα. 1] ϑοΠο]ϊαβίθβ 
ΙΝ  ἈΘΒΘΗΡΕΥΡῚ Ρ. 315. τὸ δίστεγον οἴ γυναικωνῖτιν Ἰη οΥρΥδθίαϊαν, ῬΑΥΔρΡἢγαβίθβ 
6] υβάδθγη ἀνώγεων. 1)6 Ῥαμεῖορα εϑῦ ἴῃ Οάγββθα α΄, τοῦ δ᾽ ὑπερωϊόδεν φρεσὶ 
σύνλετο ϑέσπιν ἀοιδὴν εἰ Οα. ο΄; ἀλλ᾽ ἄπο (τῶν μνηστήρων) ὑπερωΐῳ ἱστὸν ὑφαήει. 
ἘΧΘΠΊΡΙ ΠΥ ἔΥΥΆΠΠΙ ΤΉ Θ655811 ααἱ ἐν ϑαλάμῳ ὑπερῴῳ σΌΡΔΓΘ 5ο]οθαΐξ, Γθοθη- 
τὰ8 «ἁπηοΐαν!ς Ρ] το 5 Ῥο]ορί δ ο. 85. Οδίεσαση αἰ βθ ποῖ ΟΠ, ι5 
αγεσθο ἴῃ ΔΠΟΙΌΠΙ ΠΗ οἵ σὙΠεΘΟΟὨΪΠΠ οὐἕατη Παθυς εχ τπουρθιι8 Οτεθοο- 
ΤΠ αἰ νου β15 εἴ σοπ ἘΠ 016 γα] Π] θυ τη Ῥ6]ΟΥΘ απιδτι ἀρ Ἐοτηδποβ. ΒΘΠ6 
ΟοΥ πο 5 ΝΟΡοβ ἴῃ Ρυοΐδθοπθ, Οὐμοηιὶ ἐπῖηι Πἰουιαπογιηι ριθέ τσ ΟΥ̓ Ήι 
απίοογα ἴπι οοπυϊυϊιηι 9. αἰ οἰ7ιι5 πιαΐον Καηεϊ πορ ργίριμηι ἰοοιηι ἰθηοΐ 
ααϊιηι αἰφιο ἐπ οοἰοῦγαία υογϑδαίιγ ὃ (ὐμοὰ ηιιΐίο Μὲ αἰδίεν ἴῃ αταεῖα. 
Ναρι πέημθ ἦπ οοπυϊυΐηι αὐ δοίμιν τϊδὲ ργοριγιοτγεηι, πδφιθ δοάθέ ηϊδὲ ἴῃ 
ἐμ ἐογίογο ραγίε ὠαϊιηι, χ οηπαοορῖα ἀρροϊἰαίκιγ, φιο πόηῖο ἀσοεαϊέ Ἠϊδὶ 
Ῥτορίπφια οορηαίζοηο σΟη)ποίι5. ΜδΊΤΟΠΕΒ ὈΥ]86088 ΠἸΟΤη8Δ 885 1 δίσϊο ἰδηϊ- 
ἤςῖο νδοῦββθ δῃποίδεπηξ νἱΠἹἹ ἀοοίὶ δα 1ν1 1. δ. 9. 

ΤΙῃ ϑδάθιι ςοἀϊιτη Ῥαγίθ ΒΡ υοσῈ ούδΐ σοποῖανα οἰ πΊ6]18 δὲ πζθη51}1ἃ ῬΥγ6- 
{Ἰοβίουα βούνδηβ, θαλάμου πογηΐϊηθ Ηομηοτο εὖ ΧΟΠοΡΒοηΐ ποΐατη. Α- 
Βοθῃἀθθδίαῦ ΡῸῚ. στϑάιιβ, απὸ85 Ηουηθσιβ καταρῶγας ΑἸΧΙΈ, νοοΑΌΌ]ο νὰ] 5 
ἸηςουρΥθίιγη ἀπ Δ ]ΟΠ 5 νοχδΐο, 

ϑοα ἃ βἴηριϊα Ηουηθυῖοα νοσϑθι]8 Τθοθηβθδγηιβ, αα θι115 Ῥοδία Ῥᾶγίοβ 
ἀουι5 ἀθῆπιγο βο]Ϊοῖ. ῬΥπη85 ῬΟΠδΥ Θἃ8 νοΌθ8, Πα 118 5616] δΐ Ρδιι- 
Οἰββίτηθ αὐ : Βα ΘΠ δα νοοδθι]α, αἰῶ βερ ἰββϑίσηθ Δα δὲ ; αἴσιθ 
Ἠΐηο ἔουγηδίη ἄοιηιβ Οὐφοθθ ΔΗ Ια υἸββίηγε οοη]θοίαχα ΘΟ] οἴαυη ΔΉ 115 
Ἰδοϊου σα ᾿Πβ᾽ ΠΥ. ΘΟΠΔΒΟΥ, 

Μέλαϑρον μεγάροιο αἴδαλόεντος 1815 χ΄, 9380. ΗδβγΟΠΪο οβέ δοχὸς ἡ δ'ά- 
φόνος, Ἐπ αβίδτηϊο δα 1]. β΄. Ῥ. 949. 10. ὁ ὄροφος ἢ τὸ μέσον τῆς στέγης ξύλον, 
ὃ, φασὶ, καλεῖται ὑπέρτονον. οἴ δῖ. τάφτῃ δὰ 184. 2“, Ρ. 780. 97. Αὐ Εἰγτηοὶ. 
ἍΜ. παρε ὑπότονο. ΜΙιΠΗῚ διάτονος νϑοῦα νἱ ἀθίυῦ θββδθ ἰθοῖῖο. [14 ὙΠ ταν!ο. 
ῷ, 8. ἀἸαΐοπι Ἰαΐθυθβ εἐϊουπίαν. ᾿ΓΥΔ5 οϑῇ διάτονος, αι τηθάϊα ἀἰομηη 511- 
ῬΟΙΠΟ οἵ ἰδοίαχη ἀἸβιϊηρί, ἔππαπγησιιο ἃ} ἴσρὴθ οἵ ἔοι 18 ᾿ΠΟΘΉ 515 ΤΩ ΧΙΠῚ6 
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δχοῖρίς, Ηἰπς Οάγββε 9΄, 279. πολλὰ δὲ καὶ κούπερλε μελαϑρύφιν ἐξεχέχυντο. 
᾿ΑΡο]]οπ5 ΒΠοάϊα5 2. 1088. ἰθοΐμτη βθιι τέγεα νοοδΐ μέλαθρα, ϑ'οῃ οἶς 
τὴν ὀροφὴν ἰηξεγ ργοίδηΐαγ. Αὐ 1|ὰ8 β΄, 414. Βι0100 χησίαία βρη! οδίίοηο 

᾿ Πριάμοιο μέλανρον αἰδωλόεν ἔρβαγη Ῥυΐδιαὶ τϑρίδη ἀϊοϊξ, 
Αὐλὴ αυ14 ΗἩογηΘΥῸ νοοσθίμγ, δηΐθ οὐηηΐα ἀἸβριοθηά μη δϑί, ἃ απ ἀοΥ1- 

νδίιγ αὔλειος να] αὐλεία Ξυύρω ; αιᾶπι ΒΘα αἱ μέταυλος να] μέσαυλος ϑύρα ἴῃ 
ἄοπιο Οτεοδηΐοα. δύ ῬΥΪπγατη ἸοοιιΒ Δρου 5. δῦ δρυῖοιι8, τηδοθυῖα Θ0η- 
οἰαβα5, θονθ8, ον 5 οὖ ἀν88 σουτ1165 ᾿ποϊ αἄθηβ, οὐἹ Ἰπηοία ἀοιηι8 Γαβίοα 
56 ν111ὰ ἔπαυλις γι υτο0 αἸοΟΙΓ1, απ881 ἐπὶ αὐλῇ βἰγποίαά. [Ππιοὰ8 δϑῦ ἴῃ 
Οάγϑββθὰ Ἰἰοοὺβ Ψ', 858. εἰσόκε πάντας ἐνιπλήσωσιν ἐπαύλους, ἈΡῚ Ῥοβίοηλατα 
ψοσαθα] απ τὰς ἐπαύλεις καὶ μάνδοας ἰῃξογργαίαίαῦ ΑΡΟ]]οΗΐτ5, ἃ οϑξ οαϑα8 
56ι1 ν1}185, δα οοΥίθϑ β6θὰ οαυ]ὰ5. Εδβιοάιβ ἴῃ Τ ρθορομΐα νοῖϑὰ 1920. 
τηοπΐθϑ ΝΡ ἤδγαμη χαριέντὰς ἐνωύλους ΑἸΧΙΕ. 

Ῥαγίθιω ἄογαιβ ἔδοϊξ πῃ Οάγββθα φ', 9589. 001 ΕἸ οθα οοθηδοι]}, ὉὈ1 
ῬτοοΙ αἀἰβουταραπί Ῥαποίορεθ, ἔογεβ οοοίϊα; χλήϊσσεν δὲ ϑύρας μεγάρων εὖ 
νομεταύντων. ἀοῖη6 ῬΠΙ]οοἴπ5 ἴδοι ὈΥΟβ]1 6Χ σοοηδοῦ]ο δὲ ἔργ θ5 8118 
οσοΙαάϊε: (κχλήϊσσεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα Φύρας εὐερκέος αὐλῆς) αὐὰϑ ἔμ π6 παιίϊοο 
ξογίβ ἴῃ ρου ῬΘΥΙΒΕΎ} ταρουΐο ἢιγηδύ, (χεῖσο δ᾽ ὑπ᾽ αἰδούσῃ ὅπλον νεὸς 
ἀμφιελίσσης βύβλινον, ᾧ δ᾽ ἐπέδησε ύρας, ἐς δ᾽ ἤϊεν αὐτός.) Οο Ἰοοο 1[Θγιιπὰ 
αΐουηπγ, οὕτὴ ἀ6 Ἡοιηδυῖοα αἰδούσῃ ἀἰδριοίθυ5, απ ἀπίθ σοοπδοι]αηι 
ἀοχηίηὶ ᾿πΐγα ρϑᾶτα δι πὶ [1556 ἢϊηο αἰἸβοίτημβ. Ποῖ αν εὐερκὴς αὐλὴ ἃ 
τηδοουῖα, 4πἃ σΟΠΟΙἸταγ. δ΄Ίο, ΟΌἹ παυυϑῖαν ΠΙΔ415 “ἡ, 472. ἕαρα ῬΠω- 

ΠΙοΙΒ εχ ἄοπιο ραΐθσμδ, βϑί 46 ουβίοα!ιβ ΔρΡΡροβι(15 δ στα ἈΡΙα 6 ρΡϑὺ- 
ποοσίδηίΐο : 

5. 2.2} 

οὐδέ ποτ᾿ ἔσβη 
τον . Ν μὰν Η , ᾽ ΄ ,ω“ 

Πὺυργ ἐτερον μὲν ὑπ' αἰθούσῃ εὐερκέος αὐλῆς 
" Ὁ ΄ , ἃ , ΄ Αλλο δ᾽ ἐνὶ προδόμῳ πρόσϑεν ϑαλάμοιο ϑυράων. 

Νοοῖία ἴδπάριη ἀβθοίγηδ οιιϑίοάπγ δἰ αβα ορβογνδίομα οἤπιρὶε ῬΠΟΘΗΪΧ : 

Καὶ σότ᾽ ἐγὼ ϑαλάμοιο ϑύρας συκινῶς ἀραρυίας 

Ῥήξας ἐξήλϑον καὶ ὑπέρϑορον ἑρκίον αὐλῆς, 
Ῥεῖα λαϑὼν φύλακάς τ᾽ ἄνδρας δμωάς τε γυναῖκας. 

Τεγυ5 οϑ Ἰοοιβ Οάγββθα σ΄, 100. 01] Τ]γ85865 [στυτὰ σοθηδοι]ο δ] οἱ : 

Εἶἷλκε δ ἐκ προϑύροιο λαβὼν σποδός" ὄφρ᾽ ἵκετ᾽ αὐλὴν 
Αἰϑούσης τε ϑύρας" καὶ μιν ποτὶ ἑρκίον αὐλῆς 
Εΐσεν ἀνωκλίνως- 

ἈΡραδγαεΐ σρόϑυρον δΔῃζ6 σοοπδοι] απ ροβιξαϊη : βθααιϊίαν αὐλὴ σα αἰϑούσῃ ; 
Ῥοβίγθυημῃ ἑρλίον, πιασογῖα, δυΐαυα, ᾿ρβϑατα σοπο μα]. ΘΙγα ον,  βοηγ ]ὰβ 
ΟΠοΘρΗ. δ59. δὅ69. εἰ 651. ἑρκείους πύλας αἰχ!ς ρῥγὸ ϑϑύρας αὐλείας. Αρυά 
Ἡοιογυτη ύραι αἰδούσης ν᾽ ἀΘηΐαγ. 6556, ας ἀποιηΐ δα δυΐδηη, ᾿πΐδι πρό- 
τυρὸν Θ΄ δυΐᾶτι τηθαϊοθ, ας μεσαύλο, ϑύραι νοοδίοο ἔπους ἃ ΒΘ ΟΣ 15 
Οτγφοί5. 

Θυδτῦι5 Οάγπεθε Ἰοοι8 χ', 120. εβ8ὲ ἀΠΠΟΠΙοΥ : 

᾿Ορσοϑϑύρη δέ τις ἔσκεν ἐδμήπῳ ἐνὶ ποίχῳ. 
᾽ 7’ ᾿ Ε "λ γε. ,ὔ ΄ 

Ακρότατον δὲ παρ᾽ οὐδὸν ἐὕσταϑέος μεγάροιο 
΄ " “Ἵ - 
Ἣν ὁδὸς ἐς λαύρην, σανίδες δ᾽ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι. 

“«--Φ«---ι 

συ ων 
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᾿ πὴν δ᾽ ᾿Οδυσεὺς φράζεσθαι ἀνώγει δῖον ὑφορβὸν 
Ἕσταδα᾽ ἀγχ᾽ αὐτῆς" μία δ᾽ οἴη γίγνετ᾽ ἐφορμή- 

ῬΩΡ ἤδπῸ ἰρϑδπη ὀρσυϑύραν ΑΙ σοδι5, ππ5 ῬΥΟΘΟαμη, δἀβοθηθγ 1) εἰ 580- 
Οἰοσ πη Δ] ΘῚὴ οἵ Ρορα]π) δ δ χΊ Παχτὰ ἔθγΈ μὴ ΘΟΠ ΟΟΘΔΙῸ : 

, ’ 

Ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή σις ἀν᾽ ὀρσοϑύρην ἀναβαίη, 
Καὶ εἴποι λαοῖσιν ; βοὴ δ᾽ ὥκιστα γένοιτο. 

Ουἱ τεβροπάθι Μοὶ ἢ ϊι18 σαΡΥΔΥΪ15 Ῥαϑίου : 

Οὔπως ἔσε᾽, ᾿Αγέλαε" --- ἄγχι γὰρ αἰνῶς 
Αὐλῆς καλὰ ϑύρετρα καὶ ἀργαλέον στόμα λαύρης, 
Καί χ᾽ εἷς πάντας ἐρύκοι ἀνὴρ, ὅστ᾽ ἄλκιμος εἴη. 

ἹρΊαΥ οχ {Παΐδπιο ΟΠ] γ5515 ἴῃ ΒῸ ΠΤ] ρᾶγίθ ἐρππατα ἀὐτηᾶ ἀθρυοση τ Ἰυ θεῖ, 
Δαροαὰαθ 1086 Μρδηίηῖι5 βίδιηλ 

-- ἀνέβαινε Μελάνθιος -- 
Ἔς ϑαλάμους" Οδυσῆος ἀνὰ ῥῶγας μεγάροιο. 

Ὁ ῥῶγας 8111 ϑυρίδας, ἔδμοΒ188, 811} τὴν ἐκτομάδα, 4}11} σγδάιιδ νϑὶ βοδὶδβ, 
8111 ἀθπΙα 16 Ομ Πα τ ΠΟ Ἰββίπαθ ᾿ρϑαγη ὀρσοϑύραν ᾿πτοΥΡΥθίδ] βαπῖ. Ορ- 
τη 6, 4] ἰοϑίθ Η θυ ῆϊο τὰς τῆς οἰκίας διόδους ἐν τοῖς ὑπερῴώοις οἴκοις, 1. 6. 
νίδηη δ Βα ρουίογα ἀόγηῖ8 οοποΐανῖα ἀποθηΐθμι, ἱπίθυργοῖδεὶ βιιης. ῬΆΠ]ΟΩ 
ΘΎΔΥΩΤΩΔΕΙΟΙΙ5 5Ι ΠΡ ]ΑΤῚ ΠΙΙΠΠΘΙῸ τὸ ῥῶγας, αἱ! χῶας, ἸΓ6}}101 νο]αἱξ ἃ Ροβίδ, 
ΠΕ Ὀ] 1165 δια 84 σοΠοΙανία ΒῸ ] μὰ ἀποοια ἀϊοαηΐαγ. [ΠΡ 581} ὀρσοϑύραν 
ἔΌΘΥ 6 ̓ηΐοθι νθέθυθϑ ἘΟΥ,ΟΥῚ ᾿πέθυ ρΥθίθϑ 41] ἀἸοθύθηῦ 6556 ϑυρίδα, δι᾿ ἧς εἰς ὑπ- 
ερῷον ὑπάρχει ἀνάβασις 1. 6. ἔα ποβίγϑηι δῦ 16 ππδγὴ Δα Βρουῖοτγα οοποϊανῖδ αι- 
Θοηΐθμ : ΘΟΠίΓἃ 8111 ρας ῃξ 6556 Ἰδηιιδπι ν6] ἐδ πμθβίγδση δα ρ]δΐθην ἀποθῃ- 
61, δα αὐδὴν Ρ6Γ στδάιϊι5 δάἀβοθηάθυα οροχΐεσϑέ : δὰϊ Βο5 ἴρ505 σγδάιιβ δὰ 
λυ ἰδίαι ἔδγθηΐαβ 1Π|6]}101 ΟΡΙΠΔΡαπΐαγ, (δύνατο, δὲ καὶ ἄνοδός τις 
εἶναι φέρουσα ἐπὶ τὴν ύραν ταὑτην.) (ὐΔΥΘΥΘΥαι5 ἔ8 0116 Πῖβ Ὑδιατ δ! οουτμλ 
αἀυΙΑ ΟΠΙΡι15, 51 Ἰοοῦτη στη Π 115 ἴῃ ἘΠ γτπο]ορῖοο Μ. ροβίζαχῃ ἱπίορυϊο- 
ΤΟΙ ἸΘΡΘΥΘΙΏΙΒ : ῬΟΐΕΥ μ.1158 ΘηΪπ ἱπ6 ἜΥ̓ΡΘΓΘ, ατ|86 ἔπ εὶς εοΐδΐθ ϑἴμηο- 
Ὡ1415 Ἰθοΐοσατα ΗΟΣΩΘΥΙ Ορίηϊο 46 ὀρσοϑύρη αὶ ααοά ᾿ρβ[ι5 ροθίθ Θ᾽ τη ἢ !- 
15 }υἀ!οίπη. Ψυϊρϑίαν 65 ἀϊοΐαμπι ἴΐα : καὶ τῆς ὕπισθεν ὀρσυϑύρης ἠλσά- 
μην. Ἐπρυαηΐ οἰ αἱ Ἰοσουῦαμα οὕ ραυτπι ἀογηι5 [Π]| γ 556 88 Β᾽ ΠΡῚ]ΔΥΊΙΠ. 
ἀοβουρύοηοιη εἴ Ρ᾽οζαγδην ἴπ (ΟΠ ηΐαυ 5 ΕΗ ΟΥΠΘ 1οἷ5 ρροπεγθηΐῖ, αυο- 
ΤΠ ΤΩΘΙ]η1Ὁ ΤΕ ιβί ΈΠπ|5 δα Οαγ88. χ', Ρ. 777. εα. Β451]. εἰς ὃ (τὸ κατὰ τὴν 
ὁρσο)ύραν) καὶ καταγραφῆς ἐδεήϑησαν οἱ παλαιοὶ, σχηματίϑοντες ποῦ ὀρσοϑύρη καὶ 
σοῦ ὁ ϑάλαμος, καὶ τὰς ῥῶγας τοῦ οἴκου καὶ τὴν αὐλὴν καὶ τὰ λοιστὰ, ὡς ἐν τοῖς τῶν 

ἀντιγράφων ἀκριβεστέροις κεῖται. Οιυϊουηααθ οοπδιἀογαῖίαβ Ἰοσογῖς Ἰοσιιηὶ 
ἩουηθΊ, οοηῇιθαξα! ορογίοι, ὀρσυϑύραν ΡΙαΠ6 6586 Δ 1118 715 πιὰ αἰ νυ Βα πη, 
αι δ σοποῖανα 500] 1π|6 (ὑπερῷον) ἀποορθαί. Ποῖπᾶθ πἰμ}] ΑἸ Ππια πἰβὶ 
ἔθηθβίσαμῃ ποῖ δα τ6 Ππ685. 56 Ἰαπιθη σοοπδοα], ἴῃ ραγῖθίθ νἱδ ΡΌ]Ϊσο. 
Οἴν ΘΥ80 Θ ΧΟ βιιτ 6586 ὀρσολύραν ΘΘΏΒ60 : δ( απδη Δἀβοθπάθι δ ῬοΟρυ τὴ 
ΟἸδιλδηο σοηνοοα6 6Χχ ΡῈ] οα νία Ἰίσεθαῖ. Νεο ἴρβθ Εοσηθτιβ νο]υϊέ 
ὀρσυλύραν ͵δθσαπη ΠπῸ8. ἱπ|6]]Προῦθ : βἰατίπι δηΐτη, Ῥοβίθδαιδιη θᾶπ Πο- 
ΠΆΠΑ], 50] 1οἱῦ ἀκρότατον ---- ἀραρυῖα. ογαΐ 5. ]Ποθξ 16 νῈ] νὰ ἃ" 
᾿ρ818. ΤΌΥ]Ρι15. σοομδοα] π᾿ μ]αΐθαη νοὶ νίατῃη ρα] ΐοαμι ἄπιοθηβ, [οσῖ-. 
θὺ15 ἤγ 18. Θσο]τιβὰ, απα ππτι8 ΒομΊΟ νἰγθιιβ ναΐθπβ Ρ᾽ αν ῖθιι5 ἰσγπτηρθηίῖ- 
θὲ18 γϑβίβίθι 6 θοβαιθ ἃ δαϊδα Ὅγοοσα ροββοῖ. Εδηο ἰρίτυν νίατα δὲ 7δηιιδηι 
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Ροτγουϊαίογοηι {Π|γ5865 ουβθυναια 16, Π6 οἶνβϑ ἃ ῬΡΟΟΙβ. Ῥ61 ὀρσολύραν ἡ 
δαχι στιν ἐογοπᾶάππι σοηνοοδί!, ρον βία 161 ᾿ὙΓΕΙΩΡΘΙῈ οὔ σπου] τη 
ἱπρυϑαϊ ροββθηῦ. Θυδγα αθὶ Αρϑὶδιβ δἀβοθηᾶθνο δ ὀρσυύραν αὐ ΘΟμ νΟΟΔΥΘ 
οἶνε5. 7αεῖ, ΜεΙδητηΐι5 ργοοὶβ ἔανθηβ γεβροηάθι οὔπως ἔστι 1. 6. Π00 07Ὸ- 

οοάογο οομοιϊίεη ἰδία : 6556 Θηΐηι Κ0γ65 απ ὕθη6 βγηιαϑ, οἵ ἀ1{Π 6116 οβίύϊαμι 

δα νΐατη ρυθ]ίοαπι ἄποθη5, (στόμα λαύρης) 8ά6ο αὐ δάἀϊῦα5 ῃΪο 80 τιηο Βο- 

γαΐηθ ἔλοι]θ ροβϑὶῦ ἀθέβμαι. ϑιιβρίοον ἢοο ἰΐον δά νίδιη ρα] οᾶτα ἀπ οθη8 
6586 14, αυοά 561Ὸ μέσαυλος [10 ἀϊοίατη. Εχ Ἰοοο Οαγββθθ χ'ν 101 ὕΠδ- 

τηΐαϑ Ἰαχία ὀρσυϑύραν δἀδίδη5 ἀαβθιζαγα αἰοϊζαγ, πάτα ῬΘΥ ᾿ἰϑίδγῃ ὀρσυ)ύραν 
οἷατα φοποῖανὶ οἰαραίΐίαν οἱ δναδϊς δα ἀὐύϑῦὰ “ον Ηδφγοοὶ ἴῃ δ}18 ροβιζδιη; 

ν᾽ ἀθέιν ἀγραΐ Ρο5568 ὀρσυοϑύραν ρδγεΐΘ 8168 ΟὌνΘΥΒ0 ἔ1586 Θχοἰβθηη. 
Ααἰπέῆιι5 Ιοου5 Ηοιμθεῖ ὁβὲ ἴῃ 1Π|446 ζ΄, 234.4. ὉΡῚ ῬΥΙΆΤΩΙ ἐρ465 ἀ65011- 

δυπίαγ. Ρυπασμι ἸρΊαΣ 

Πεντήκονπ᾽ ἕνεσαν ϑάλαμοι ξεσποῖο λίϑοιο 
τιλησίοι ἀλλήλων δεδμημένοι" 

ἊΣ»: Ὁ» ον μ . “. ἀρ τ λια ἃ 1 
δε (οἱ δ0. οοπίϊπαϊ, ἴθ αυϊθὰ5 ΗΠ}: ῬΓΙΔΤΩΣ οὐπὶ ἀΧΟΥΊθιι5 σοπλτὶ 
τογαηΐαγ. ΘΘΑ.ΠΠΌΙΤ 

Κουράων ἑτέρωθεν ἐναντίοι ἔνδοίγλεν αὐλῆς 
Δώδεκα --. σέγεοι ϑάλαμοι ξεστοῖο λίϑοιο, 
Ππλησίοι ἀλλήλων δεδμημένοι. 

ἴ. 6. ΕΧ δἰίογσα ραγίθ ρυουῖθιι5 ΟΡΡΟΒΙΌ οὐ σοπίϊημ!, 5βα ᾿πΐτὰ δυ]δπὶ ἀπο- 
ἀβοῖμι οοοὶ, δὶ Ῥυίδτηὶ ἢ]166 ο πὰ τα 18 Πα αη, [Π0]1 νϑΐεγθβ ατδμηι- 
γηδῦϊοῖ ογγδπΐ απ] τέγεοι ϑάλαμοι ΘοΠο]ανῖα 5 Ὀ] τὰ (ὑπερῷοι) ᾿π οΥργθίδηζαν ; 
Τϑοί 15 4111 ὑψηλοὶ ἰΐοβ βτῃ  ΙΟἸ ΤῸ 6556 νοΐ. 

ϑαοχίαβ ἰοοὺβ εδῇ Οάγββοθ δ, 74. υὉἱ Τ]θηδοῦβ Μθηθ]δὶ φοθ5 
χη γα : 

Ζηνός, ἱπαυϊξ, σου ποιήδε γ᾽ ̓ Ολυμσίου ἔνδοϑεν αὐλὴ, 
ὭὍσσα σά δ᾽ ἄσπετα πολλά" σέβας μ᾽ ἔχει εἰσορόωντα. 

ὉΌῚ (ον]8 ταρῖα αὐλὴ ἀΙοΙΓαΥ 5ιστποδίίοθθ πον. Οὐδγα ϑα]θιιςιιβ ογατη- 
πιδίίοα5, Πασγδηΐθ ΑἴΠθηδθο ὅ. Ρ. 189. βογρίυτα ΑΥΙβίδγοιδα το]θοΐα Ἰοοιιηι 
Ηογπδτῖοατα 4 ἰερσοθαΐ : 

Ζηνός που σοιαῦτω δόμοις ἐν κτήματα κεῖται. 
ἽΝ 

Ηοιπογιτι δηΐγα αὐλὴν υθίαπ6 ἀσογα Ἰοσιιπι ἀρουθιτη δὰ ἄἶνο, αὈὶ {ον 5 
᾿Ἐρκείου τᾷ Ῥοδιία ἔποσ. Ψψούαμι να]ραΐδηη ΗΥΩΘΥῚ Ἰθοῦοπθηι ΖΕ βου] 
διοίογ (85 οὖ ᾿γα!δί]ο 58{15 ἀθέθπαις, 4α1 τ Ῥγοιηθίῃοιὶ Ν᾽ ΠΟΥ νοῦβα 199. 
αἰξ : ὁπόσοι τὴν Διὸς αὐλὴν εἰσονχνεῦσι. 

ἴῃ διιἷὰ στο δάση Βαθθραηξ, ὉΌΪ βδογα ὈΥϊνδίϊ (115 ἔδοογοπΐ, ἢ 
σαϊθαβ Ποῦν!]6 δὰ ΟΠμαυϊοπθια Ὁ. 2947. Χϑῃποόρῆοη Μαριιοσαρ. 1. 1. 2. 
ΡΙαίο ἴη Β ρυθ!. 1. Ρ. 147. τεϑυκὼς γὰρ ἐτύγχανεν ἐν τῇ αὐλῇ. Ἡοτοάοίιι5 
0. 69. 1θ᾽άογα ἡρῷον ἱδουμένον παρὼ τῇσι Ξγύρῃσι τῇσι αὐλείῃσι ταϑηηογαῖ. ΑἸ 6η- 
8568 4, Ρ,, 180. 0] Ηογηθυίοδηη αὐλὴν ἸηζονρΥΘίδζαν, ᾿ Ἑρκείου Ζηνὸς ἀγαγα 100] 
[1588 ἐαβίδξυγ : δα αυᾶτη σοπ αρὶοηΐθι ΡυΪδυα τη ἃ ῬΎΥΥΠΟ Οοοίδιιμι ὨΔ1- 
ταῦ ΑΥΟΠαι5 ἴῃ ᾽Ιλίου πέρσει, 6Χ Θοηπι6 ΨΊΓΡΊ 5 Μη. 92. 512. 56. δα 4160 
Ἰοσαχμη οϑί ἃπηποίδεϊο ἀοοίββίτηα ΗΘυτΐ ἴῃ ὕχουσβα Ψ]. “Ζιαϊδιιο ἐπ νιραϊὲο, 
μμοφμο δμὼ αἰλογῖδ ἀπο, ἑπροηα ἀγα {μῖι, ἡμαίαηιιο υοσἱονγίηια ἰατεγιιδ ΤηιΟἸμ)»-- 

Η ἢ 
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ὦδη5 αὐ, αἰ τριώγα οοηιρίεσα Ῥεπαίες : ἼΡΊαμ6 βοάθηβ ῬΎΙδη115. ἢ] τ 
Ῥο] οι βϑποίαϊαγη ἃ ῬγΤΎ ΠΟ ᾿ηβθαθθηΐ οοποϊάθυ τπΐθ Ρ6 468 5.105 νἱα 
νοῦβα 590, 5ᾳ6. ἤοοο αμέφηι οἰαρδιια νυ ἀθ οαο οἰϊέος --τ- ῬῪ ἐεία, ῬΕΥ 
Ποσίες ρον ϊοϊθιι5 ἰοπρὲδ ϑβε εἰ υαομα αἰγία ἐπμδίγαΐ δσαιοῖιδ, ὉΪ ῬοΟΥ Ιου 5 
6556 αἴϑϑουσαν, αὐδ αὐλὴν ἃὉ αἴγϑα Ῥαγΐθ ΟἸΠΡΈΥΘ οἵ ΟΥ̓́ΠΑΥΘ βοϊθσῖ, 8ΠΠ0- 
τανὶς Ηδυπθ, 4αὶϊ ἴδυιθῃ πη} ΤΩΙΓ δι ὨΔΥΥΔΓ ΟΠ ἃ ὙἼΓΡΊΟ Δ δἴγίο 
ν6] αὐλῇ, 1 «ον]8 Ηοτοοὶ ἔα ἀγα, δα Ῥοπαίγα]α ἴθοῖὶ 5θὰι πη] αν! ατη, τ] 
Ῥομπδίιτη ἃτὰ δγαΐ δρυα ΠουηδΠο8, ξαῖδ86 {γα ηβ]αΐδην. ΟὈΙΟ δαάϊηοποῖ ἀρὰ 
ΗἩοιμοιθτη εο65 4] ἸηἰγΓᾶῖ, ὈΥΪηλατα ἕρκος, ἴῃ ἢος αὐλὴν ΒΌΙΥΘ ; (αγὴ πρύδομον, 
τ πάθοι δα ϑάλαμον ργοοβάθγθ. Ῥεπδίϊαχη ἀθοῦαπι ΡΥΌΡΥΪα βεᾶοβ βυΐτ ΠΡ ]ὰ- 
νἰατ ; απ46 σομρ]ανίαην ἀθούαμη ροηδίζίατη ἀἸοὉ ϑιαθέομπίβ Αὐρσιβ ο. 92. 
ΑὉΙ νοσάθ]ο, α4ὰο πλὰ1 Οτοσπι αὐλὴν Το ἀθγα 5011Π| βιιηΐ, ῬΓΟΡΥΊΘ 

ἀε ἄοτηο τοα αἴ Ποη Ἰἰςοῖ, 51 465 ψιανῖο 6. 6. 10. ου͵ὰ8 νοῦθὰ εχ 
Οοάϊοα Οπάϊδηο (ὐμϑ] α υ ἴδ η0 ομηδουϊαΐα Ρόπδμι : “ἐγ δ, Ἰπαυϊτ, ατγαοὶ 
φιῖα πολὺ πεἰμηέμιγ,, τιοηι «αἰ ]οαη, δε αὖ 7απίω ἐπίγοριηίδιιδ ἐπογα ζαοϊιιηί 
ἰαιἐιιϊηϊδιι5 ποη δραίϊοδῖδ, δ θα πιὰ ραγίε ἐφμϊίϊα, εα αἰίεγα οδίδαγῖὶδ οεἰας, 
σἰαίδηχιο 7απιω ἐμίογίογες πηϊεπίμγ, Ηο ἀμέθηι ἰοοιιδ ἱπέεν ἀμας 7αμιας 
αγαοο ϑυρωρεῖν αρρεϊϊαίμιν. [)οῖπα 65 ἐπέγοϊίιιδ ἐπι ρεγιδέψίιπε,. ἴ01] να]σῸ 
τΩ8]8 ἱπίογροϊαύαμα ἸορΊταν πόῴμε ποδίτίδ πιογίδιια αἰαὐἰϊβοαη ---- ἐφιίϊα, εἰ 6 
᾿αἰίογα οδἰταγτδ. 

Τρ] αν!υτη ΝΊΓΡΊ 5. τϑοῖθ γη] Ογφοουῖμ αὐλὴν ᾿πίογΡΥδίδίιιβ 65 Ὲ6 
νιάδίαν ; 18 Θηΐμὰ νἱἄθο (Ἰσοθσόποία ἴῃ Ν ουσῖπα 1. 19. 28. οἵ 56. παρ]αν!- 
ΤΩ ῬΟΥΈΙΟΙθ15 οποία τγδάθυ ; τπθιηοῦαΐς θηΐμὰ ἴῃ ἐρα θτι5 Ν ΕΥΓῚΠ15. οο- 
ἸΌγΩ Δ 8 [ἢ Ἰη6 6115 ἐαθ5 ν 6] δα ἐηερίμυϊιεηι ἰοοαίαδ εἰ δίαηπίεσ. ΝΟῊ β8ῖ5 
δοοαγαΐίθ (]αν]β ΟἸσοτοπίαπα μεσαύλιον ἱπίογργοθίαϊαν ἱταρ] ανίαγη, τ] αἰ 
Ῥεμδίθ5 τηογ6 ὐθθοο ΘΟ]οσοπίατ. Οὐδηαν!β Ο]οββε νϑίρθγοϑ μεσαύλιον, δἰ Γἰ τ 
οὖ σοι] αν ἐπίθυ γα πίιιυ. 106 πιὰ ΥΘΟΘΠΕΟΥΘ νΟΟΔ 1 ᾿γθρ τς Η. 
γα]εβὶαβ δα ΕπαρῪ] ἢ. δα]. 4. 8. Ἀδοίια5 1τάθχη νὴ ἀοοσΐι5 Ἰοοῦτα Θαΐπο- 
ἘΠ͵ΔῊΙ σομρᾶγαντ ᾿ηβίςαΐ, ογδῖογ. ΧΙ. 2, ργίηιμηι ἰοσιηι υδοίδιϊο πιαοὶ 
αδοϊσπαηΐ, δεομηαάεηι αἰγῖο, ἐπηὶ ἐπερίμυϊα οἰτοιηθιιγιξ, π6Ὸ ομϊοιιλδ φιοαο ατιΐ 
ἐποαγδ, σε δἰαξίτιῖδ οἰϊαηι δἱηυϊτιδηια ρον ογαϊποην σοριρε μέ. ᾿ὈΪ να]ρὸ 
δἰγαξίδ ῬΥῸ δίαίιῖδ δαϊζαγη, ἴὰ Ἰργὸ (ἀοίμαπο δέαέιδ βου ρίσμι Ἰορίτατ. 

Ψον!β ΗΘΥΟΟΙ ἀζϑγὰ ἴῃ δι]α Ῥοβίζαγη εἰουηιβ {Π]γ58θ85 φογωηστηθιηογαΐ Ηο- 
γηθγι5 Οὐγββθο χ΄, δὶ οΟΟΙ815 ῬΤΌΟΙΒ Οδηΐοῦ βϑιρογοδῦ ῬΠθτηΐαβ, 1χία 
ὀρσολύραν βίδηβ, οἵ ἀπ 8 π58 βθοιη ἢ ἐχδὺς μεγάροιο Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν 
ἑρκείου ἕζοιτο φετυγμένον, ἐν ἄρα πολλὰ Λαέρτης ᾿Οδυσεύς τε βοῶν ἐπὶ μηφῖ᾽ ἔχῃαν" 

ἢ γούνων λίσσοιτο προσαΐξας ᾿Οδυσῆα. Ἐαΐς ΒῸΡΡ] οὶ 5101 ἕμοΐο συμ Μεβοπίο 
{Π|γ8865 Ῥϑγοῖϊξ, 5641 σόποὶανὶ θχοθάδγα οὖ ἴῃ δὰ]ὰ σοπβίαθυο Ἰαθοΐ ἐξελθόντες 
μεγάρων ξξεσλε ϑύραξε ἐκ φόνου εἰς αὐλήν. «8815 Ῥατοπί ῬΠθιαΐαβ οὐ Μβάοῃ 
τὼ δ᾽ ἔξω βήτην μεγάροιο κίοντε, ἑζέσην δ᾽ ἄρα, τώγε Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμόν. 

β Ῥοβίγθιηιϑ βϑῦ ἰοοβ Οάγββθο χ', Ὁ] Τ Ιθηδοῆιιβ οοθθ Ῥγοοοσιπὶ ρΡᾶ- 
β ; {ταΐὰ Βθυν 8 ἱπηρ αἸ0 88 οσοΙ 1 }υθοπίθ Ραΐτο : ὁμωὰς ἐξαγαγόντες νος πρῴ 
β μεγάροιο, μεσσηγύς τε όλου χαὶ ἀμύμονος ἕρχεος αὐλῆς εἵλεον ἐν στείνει, ὅϑεν οὕπω 

ἦεν ἀλύξαι. ---- καὶ πεῖσμα νεὼς κίονος ἐξάψας μεγάλης περίβαλλε ϑόλοιο ὑόν 
ἐπεντανύσας, μήτις ποσὶν οὖδας ἵκηται. Μιάδξαν Ἰοσὰβ 116 ἔπ 1556 οχίγα δαΐδτη. 

᾿ 
᾿ 

ὶ Νά οἱ Μεϊδηι τη ροβῖθα ρ]θοίθηβ Το]ουηδοθαβ οοποῖανὶ δαἀποὶς ἦγον. 
ἀνὰ πρόϑυρόν τε καὶ αὐλὴν, π6 501]1οοὐ «65 οὐη υ]ὰ οοράδ δ ογαοσθ ρο]]ὰ- 
οὐθηΐαγ, ὙΠΟ]. Επιβίδ τ ΐι5 ἀοιπιιποιίαηι τοϊιιπάδτη γΘροπθπα β αἴθ- 

ε ᾿ τ Γ , 
δ έν. " ι. ἀνδο, υ ἀν Ἀ αὐ ΝΣ ἃ. ἜἜ ὡ ἤ, πἰ  δ 
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511|0τ|5, [Δ 01}}15, οὐδέ θ8, ῬΟΟῸ 18 βου ν θηΐθηι ᾿που γα, 410 ϑιοίοΥο, 
Ὠ6801ο. 

Οδίογυμ ἄοιηι8 ατεοᾶ οατὰ Πογηδηα ῬΘΥΙΒΟΥ] 566 πη10], τι νΙἀ θέν, 
811 τηαχίτηβ σοηνθηϊθθαΐ, οοηΐτα ρα τ οὐ οα Ισα]ουαπὰ ἀΘΒΟΡΈΟηΘ οἵ 
αἰβευ θα ΟΠ 6 'π Πα γΟὨΙη οἵ σ ὨΕΘΟΟΠΙΙΠ Ὀγοῖριια ἀἰβούθραραῖ. Ροτ- 
ΒΕ ἀϑάτη ΕΓ 5615 ΠΘΒΟΙῸ 400 διιοΐοῦ δἀβουιρϑι ΠΙοάογα5 Κ᾽ 5 ὅ. 40. 
ἔν τε ταῖς οἰχίαις τὰ περίστοα πρὸς τὰς τῶν ϑεραπευόντων ὀχλῶν ταραχὰς ἐξεῦρον 

εὐχρηστίαν παρέχοντα. ΌΪ ν Υβῖ0 Γιδίϊηα μαρθῦ: ρογέϊοιις αὐ αὐογέογαμηι ἐπγ- 
χω δεγυογίηι εἰ οἰϊοπίμηι δἰγθρίξις δἰ γιοϊοοίλαδ. ἈὈῚ β᾽η σ]ΔΥ15 οϑῦ αἹοῖο ϑερα- 
πεύοντες ὄχλοι, 81 Δ ΒοΥνΠ τὴ γϑίθγαβ, οὐ ὰ5 661128 ΟἸΓΟΌτη ῬΟΥΟΙ15 ΡΘΥΙΒΕΥ]1 
οΥδηΐ αἰβροβιΐο : οοῃίγα οἸθηΐθ8 ἴῃ δίγιατη δαγυηι το δηΐαν, ααοα 8ῃ οὐτα 
ῬΘΓΙΒΕΥ]Ο ΘΟ ΡΑΥΔΙῚ ροβ510 γθοΐβ, δαυὶ θυ ἸΡΊΟΙΌ. 

ΑἸτοσατι νοοαθα]ατη Ηιηθγο ἔθεσε ρδθου]αγθ, ααοα [ἢ ῬαΥΠΡι15. ἀουηο- 
ΤΌΤη ΤΟΡΊΔΤατη ἴδε ἰαπίαση ροβιταγη ὙΘρουαγ, εϑῇ αἴϑουσα. ΟΥΔΗ1- 
ΤΩΔΙΙΟΙ νψαγῖθ ἱπίουρυθίδι βυηΐ, νοϊας Εϊγιαοϊοσίοαπα Μ. αὔϑουσαι, αἱ 
στυλωταὶ καϑέδραι, περίστυλα ἔχουσαι. ----- σημαίνει ὃὲ τὴν καταφωτιζωμένην στοὰν 
καὶ τὴν μετὰ τὸν πυλῶνω παστάδα. Οὐδ ο΄οθθα ρουϊποὶ δα ΠΙδαΪ5 υ΄, γεῦ- 
81} 10. ἐλθόντες τ᾽ ἐς δῶμα Διὸς νεφεληγερέταο (11 σοηνοοδίϊ 84 σοποι] γα 
νϑηϊαηΐ [ἢ γορίδτη .70ν15) ξεστῆς αἰδούσῃσιν ἐφίζανον. (Ἰπβ46ηῦ Ῥογτοῖθα5 εχ 
Ἰαρί4θ ρο "δῖ8.} ἈΌῚ βθαιθθαηίαν 8111 βου ρίθταγη ἐνήϑανον, 8111 ἐνίδρανον, Ζ6Πο- 
ἀοίυ5 ἐφίϑωνον 5ογρϑιῖ, αἰϑούσας ἰῃτογργδίαίιι5 ϑρόνους ἢ καϑέδρας, Ἐδοίπιϑ 
δαοῖοῦ σ]οββοθ ἴῃ Εΐγτα. Μ. Ἔχρ]οδῦ νουθ 15 στοαὶ καὶ στυλωταὶ εδραι, Ῥογζοιι5 
οἵ 5661]14 σοΟἸ τη 15. Δρροϑίίδ. 

ΑΡο]]οηπι5 οΥΠΠΟὰ5 αἰθούσης ἱπίογρτοίδίαν τῆς παραστάδος εχ Π|ΙΔ46 φ', 
300. κεῖτο δ᾽ ὑπ᾽ αἰϑούσης ὅπλον βύβλινον νηός. ὧϊ να]αΐ εοἴίαγα δἰΐθο Ἰοοο ἢ. 
Γ΄, 472. αἴϑουσα ἸαΠΡΊταΥ εὐερκέος αὐλῆς γηΘ ΠΌ ΟΠ]. [ΘΓ οΥ̓μδιηθηΐα Ὁ γδ- 
οἱρύα γαρίθ ἀούηι5 Ῥγίδιηὶ βαπξ αὔϑουσα, 1]. ζ΄, 942. Πριάμοιο δόμον περικαλ-- 
λέ ἵκανε ξεστῇσ᾽ αἰδϑούσῃσι τετυγμένον. εἴ τεσὶες, ΑἸοῖποὶ Οάγββεθθ 3΄, 57. πλῆν- 
τὸ δ᾽ ἄρ᾽ αἴϑουσαί τε καὶ ἕρκεα καὶ δόμοι ἀνδρῶν. ΜΘΠΘΥΙ5 ὈΥΙναῖα ἀουηι8 ἕρχεα 
αλάμου ἨΔ ΌΘΡθδΐ 50 αἰϑούσῃ. ΑΡο]]οη. Ἐποά. 8. 839. ἕρχεὼ δ᾽ εἰσελϑοῦσαι 
ὑπ᾿ αἴδούσῃ αλάμοιο ἔσταν, ἵν᾽ ἐντύνεσκε ϑεὰ λέχος ᾿Ηφαίστοι.. ϑοΒβο]α Νεποία 
Ρ. 292. ρατίθβ ἀοιηιβ 18 ἀἸβησαυπῦ: ϑάλαμος, ὁ ἔσω οἶχος. τὸ δὲ πρὸ αὐτοῦ 
πεύδομος. αἴϑουσα τὸ περίστυλον, σουτέστι τὸ πρὸς ἥλιον τετραμμένον παρὼ τὸ ἀεὶ 
αἴϑεσγαι, Ἐιβίδίῃαβ δὰ Πίδήθ (, Ρ. 669. οἐ Β451]. αἴϑουσα στοὰ περίστυ- 
λος ἡλίῳ αἰδομένη, ἧς τὸ μὲν ἐνδοτέρω πρόδομος, τὸ δὲ ἐνδοτάτω άλαμος. ---- κατὰ 
δὲ τοὺς ἀκριβεστέρους ἡ τάξις οὕτως" ἕρκος, περὶ ὃ πύλαι" μετὰ δὲ τὸ ἑρχίον αὐλή" 
με ἥν αἴϑουσα, εἶτα πρόδομος, δόμος, θάλαμος. ΡΊυγα ΗομΘΥΪ δἤιβ4 86 1Π- 
τοσρυθίαγῃ Ἰοοα βὰὉ Α]118 νοοθθ}15 τοϊαΐα τθρουϊθῖ Ἰθοΐου ; Π6Ὸ δϑῇ αι ᾽γ 
ΗἩοτηθυϊοδυη αὔϑουσαν 6556 ΘΕ θη} οἴη ΓΘΟΘΏ ΠΟΥ παστάδι, 5611 ΡΘΥΙΒΕΥ]ο. 
Οὐτὴ Ηοτηογο τ1815 νοσαῦ}1 αὐϑουσα ποβοῖο 40 ῥϑοίο βιιδιέο θχο]ονῖῦ. 

Μέσαυλος ἩογηοΓοΟ, τηθῖτὶ οαιιθα μέσσαυλος ἀἰοΐα, 5 σὨΙΠοας ν6] σογΐοηη 
βίδα θουτὰ ον ατηα 6 οοποϊἀθηΐοθιη, νοὶ! ΠΩ 15 λ΄, ὅ48, βοῶν ἀπὴ 
μεσσαύλοιο; Ογο]ορὶ5. δηΐσιιπλ οἰιπὶ βίαθ]ο ονίατη Οὐ γββθθ ΠἰργῸ χ' : νὲ] 
τὴν ἐπ᾿ ἀγρῷ οἴκησιν, νἸ]αγὴ, ἀογηιπι τιιβείσδτη, ἰηζουργθί Ηβυοηῖο, νϑ]εὶ 
ΠΙαάϊ5 ὠ΄, 290. ὕς (Ῥαγ18) νεήκεσσε ϑεὰς, ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο. Ἡΐπο μεσαύ- 
λιος, Β6Υν 5 ν᾿] δίίουβ ἀϊοίαν Οὐγδβοα ξ΄, 440. 

ΤΠοῦρα δἰϊα εἰ σπιῆοας Ατσογατη μέσαυλος νο] μέταυλος ύρα. Ἐδῖ ΘῃΪΠῈ 
1ἸῃτοΥΡγοίθ Θ΄ ΠΟ αδίθ ΑΡΡΟΙ]Ο ΠΗ ἘΠΟΩΙΙ δα 3. 335. ἡ μέσαυλος 111ἃ δῆτα, ἡ 
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φέρουσα εἴς τε τὴν ἀνδρωνίτιν καὶ γυναικωνίτιν, αιιθ6 ἀποῖῦ δα ἀοηγαπι ἔδυ 18 4]- 
τογδηηαιιθ ν]γ18 βουνιθηΐθη. ἘΠ βυ ῆ5 μέσσαυλος, ᾿παπ]ΐ, ϑυρωρὸς, καὶ ἡ 
τῆς αὐλῆς ϑύρα. 10] 6Χ ΑΡΟΙ]]ΟΠΙΙ 1οχίοο Ηουηθυῖοο μέση ᾿Ώ ΒΟΥ ΘΠ ἀπ δϑί 
Ροϑέ αὐλῆς, 7δπιι ᾿πίον δι] τηθαϊα. [)6 1δπϊζογθ, σαοίηοᾶο ππο ροῖ- 
{ἰπραῖ, Ῥοβῖθα νι ἀθθίηγι8. Α(οὶ βουρίογεβ μέταυλον ἀἰΧοΥαπς ἢοο 16, 
Ου} 5 παῦαγαγη δουρί 1Πτπιδίσαῖ, σαοα Ρ]αΐαγοθυβ Θ. ϑγιηρ, 7. 1. ερ!- 
Θ]ουἀ15 βιζασα οἵ οποία τι οὰπὶ μεταύλῳ σογηραγαῖ, βζουηΔ ἢ] δὲ γϑ 685 
Δαϊτατη ῬΥῸ πρϑοοδβϑιίαΐο οἵ ᾿᾽Όα που] 158 Δ ὈΙσΊΙΟ ΤΩ] βίου ο οςο 6 ΠΈ18. 
Ηᾳο ρογεηθδί 6] βάθη Ἰοοὰβ 1ἢ να ΑΥδίϊ Ὁ. 96. π6 ἔγγδππηο Αὐρῖνο ΑΥὐἹ8- 
ὌΡΡο τοὺς μὲν δορυφόρους καὶ φυλακὰς ἔξω παρεμβάλλειν ἐκέλευεν ἐν τῷ σπεριστύλῳ, 
τοὺς δ᾽ οἰχέτας, ὁπότε δειπνήσαιεν τάχιστα πάντας ἐξελαύνων καὶ τὴν μέταυλον ἀπο- 

κλείων, μετὰ τῆς ἐρωμένης αὐτὸς εἰς οἴκημα κατεδύετο μικρὸν ὑπερῷον. 
Αὐαϊδγηιι5 παπο ΑΡΟΙ]οηΐα πὶ ΒΠοάίατη τερίατη Αςοίδε ἀοιηιτη ἰΐα ἄ6- 

ΒουΙθθηΐθυη ΠΠΟΥῚ ΤΘΥΌΙ νοῦϑα 91. οἵ 5666. ἘΠῚ 9 450}18 οουητο5 δἀνθηϊα Ὡΐ 
ἀομηατη γ6 018, 41.8168 ἴῃ ατεροῖα ἀοηλαβ Ἰδα]ογατη Πογηϊηατη νι ογαΐ : 

ἜἜσσταν δ᾽ ἐν προμόλῃσι τεϑηπότες ἕρκε ἄνακτος 
Εὐρείας σε πύλας καὶ κίονας, οἵ περὶ ποίχους 
ἝἙξείης ἄνεχον. ϑριγπὸς δ᾽ ἐφύπερϑε δόμοιο 
Λαΐγεος χωλκέησιν ἐπὶ γλυφίδεσσιν ἀρήρει. 

Απίθαυδηῃ ἱπίθυῖοσα ᾿πιϑίσευηβ, ἢ δι]α ν 6] νΘϑΈΡ]ο 5 βἰβίδηγιιβ, αἴ 51η- 
Θ0]85 γθρῖθ Ῥαγίθβ δοοι γα 8 ΟΟσποβοδτηι8. Ὑ ΘΑ θα] τη σρομολὴν ΑΡο]- 
Ἰοηΐι5 1. 1174. Δάμιθεῦ 46 σϑίϊοὶ σαθα (αὖλιν) δ]ιαβαια νθϑο θα] τ νοὶ 
ΔΌ]δτὴ προμολὴν νοοα. 8 Π0116 στο προστάδα, πρόϑυρω οἱ ἐξώσυλα ἱπίογ- 
Ῥγθίδηξαν Πϊς οἵ 4118 ἴῃ Ἰοςῖβ ἈΌΪ ρορία νοσδθαλαμι Δα μιθοῖ 1. 260 οἱ 890. 
ΓΝ. 1161. Ἐλδῦ νεσοὸ προστὰς Ιάογτη αυοα πρόστῳον ἸΠ το ΡΓοίΘ ΕΠ βυοηῖο. [ἢ 
ἈΡο]]οο σύλαι εὐρεῖχι Βιης αἴθ Οὐ ἐθοἷβ ῬΥΌΡυῖο νοοᾶραϊο αὔλειον ἀἸου πέατ. 
ϑριγκὸν ἸΠΓΘΥΡΥΘ5 ΓΔ ηπ8 ἑογίοαηι εἴ γλυφίδας ἐγὶσίψρηα νουτῖς Ἰπθριββίτηο : 
ἢγγηδυηθηΐαγα θηΐτη γλυφίδες Δα ἀπηΐξ, αποά ἀοοοῖ νουθαγα ἀρήρει : Βαηΐ 1σ]- 
[7 ῬΟΌτ15 ΟΒΡ1465 ϑεΥθθθ, 6Χ ΘΟΙΌΠδ ἔογίθ ῬΥΟΥ  πθηΐθβ, ἅπα6 ἐπὶ γλυφί- 
δεσσι ἀρήρε; ἀἰοῖταγ. Οιιδησαδτῃ ϑοῃο α γεθοα γλυφίδας . ΨΙάΘο εἴδατα 
χαλκᾶ τορεύματα δυΐ χαλκᾶ κιονόχρανα ἸΠΓΘΥΡΥΕἰΑΙΊ. ψη ὦ Βδηῆς νοὶ 
ΘΟΥΌΏΔΙΩ ΤΔΕΣΌΓ Τα ΕΗ ΟΥΉΘΓΙ5 ἴῃ Ὁ θιι5 {] γ5βῖβ. βῖ6 τηϑιηογδΐ Οαγϑ88. ρ΄, 
966. ἐπήσκηται δέ οἱ αὐλὴ τοΐχῳ καὶ ϑριγκοῖσι, “γύρα! δ᾽ εὐεργέες εἰσὶ δικλίδες. οὐκ 
ἄν τις μιν ἀνὴρ ὑπεροπλίσσαιτος πὶ Ἰαυϊίον 5. ΑἸοϊποὶ φάϊρθυ5 Οάγββθω ἡ, 
87. περὶ δὲ “ριγκὸς κυάνοιο γηΘγηογϑίαγ. ϑ6α ἴῃ Ῥυΐογα ἰοοο ϑριγχὸς αὐλῆς ο8ΐ 
γηΔΟΘΥ ἃ Δ] 8} 5611 ΟΟΥ̓ΘΣ ΟΠ ΘῊΒ; ἀπᾶθ νϑυθατη ϑριγχόω, φαοα 46 5ι- 
θΆ]οΙ ἀοῖηο γαβίϊοα ἀϑασραΐ Οάνββεα ξ΄, ὅ. ααθηὶ ΟἼἸγ 5865 τϑάϊθηβ οβθπα!ς 

Ἥμενον ἐν προδόμῳ ---- ἔγϑα οἱ αὐλὴ 
“Ὑψηλὴ δέδμητο περισκέππῳ ἐνὶ χώρῳ 
Καλή σε μεγάλη «Ξε, περίδρομος" ἥν ῥὰ συβώτης 
Αὐφὸς δείμια ϑ᾽ ὕεσσιν, ἀποιχομένοιο ἄνα καος 
Ῥυτοῖσιν λάεσσι, καὶ ἐϑρίγκωσεν ἀ χέρδῳ" 
Σταυροὺς δ᾽ ἐκτὸς ἔλασσε διαμπερὲς ἔνϑα καὶ ἔνϑα 
Πυκνοὺς καὶ ϑαμέας, σὸ μέλαν δρυὸς ἀμφικεάσσας" 

ἜἜνσοσθεν δ᾽ αὐλῆς συφεοὺ; δυοκαίδεκα σοίει 
Πλησίον ἀλλήλων." 

Ἐπ ἄθυη οοΥ 15 ϑριγπὸν ᾿Π16]]Π σου νἹ ἀθίαν Ταιοίαπαβ Ὠ]δ]ορ.. ΜΘ ΘΓ Οἱ οὐ} 
ΧΙ]. τὸν Δρόμωνα ἐκέλευσα σαρακύψαντα τῷ ἡριγκῷ τῆς αὐλῆς, ἣ ταπεινότατον 

ἦν, ἀναδέξασϑλαί με ἐπὶ τῶν νώτων. Τιογοδγ ἀἰογαι5 86 ΘΟΥΟΠδΠ ταδὶ Επιν1- 
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Ρ᾽ 465 Οτοϑῖθ νϑῦϑιι 1505. “Ἰοῖε : ἢ τῷδε ϑριγκῷ κράτα συνϑραύσω σέϑεν ῥήξας 
παλαιὰ γεῖσα. ϑ΄ΟΒμ 0114 Ογοθοα ᾿πἰθυ ργθίδητζιν οἱ ἐπικείμενοι λίηοι ταῖς ἐξοχαῖς τῶν 
δωμάτων, εἴ ϑριγκὸν ΘΠ Θγ 6888 βία πατηῦ οαπλ δὰ Ῥαγΐθ, αιδιὴ γεῖσω αἸσιηΐ 
Οτοὶ. σαγασα νοσαθαϊαγα Γήσσω, Ἰαρ᾿ θη βρη ἤοδη5 δηποίαν! ΘΙΘρΠΔηιι8 
ΒυΖαπείπαβ 'π νοοθ Μονόγισσα, ᾿ΓΊτοοιι5 ΟΥ̓Δ πλδίοιιβ γεῖσω Ἰη ΟΥ̓ θύδίιν 
οἱ λίϑοι εἰς ϑριγκίω καὶ τοίχων πρόποδας παρεσκευασμένοι. (ἀΥ̓ΔΙΩΥ ΔΙΙΟΙ18. Τὰ 
Τιοχίοο τμοζοσγίοο ρα Βυμηκθοηϊατῃ (1π Αὐοίδυο Ἐπηθπααΐ. δα ΗΠ βγοἢι- 
ὉΠ1} Γεῖσα, ἱπααϊέ, τὸ ἐν ταῖς οἰκοδομωῖς ναῶν ἢ τειχῶν ἐξέχον κυμάτιον. οἱ δὲ πρὸ 
σῶν ϑυρῶν στεγάσματα. ὕ0πα46 γεισίποδες, αἱ τῶν δοκῶν προταγεῖσωι προοχαί: 

Ξαρίέα ἐγαδίμηι ργοηιϊποπέϊα, δ᾽ νβύρατα γεισιποδίφειν, τὸ προθάλλειν τὰ γεῖσα 
ἐν τοῖς τοίχοις, ῬΥΟ)ΟΟΥ͂Ο γεῖσω υεἰ ἐγαδιηι οαρίία τη ραγιοἰϊδιδ. ἘΠϊ5 νϑῖοὸ 
γείσοις ναὶ τγαθυτ σΔΡ ΠΡ 8. Ῥτουαι πη θιι5 Δ Πεογοῦ ϑριγκὸς 86τι ΘΟΥΟΏΔ. 
[ἢ τηὰγ15 Ὁ απ γεῖσα ν]ἀθηΐαν αἰοὶ ῬΥΌΡΥΙΘ Ἰουσθ νοὶ Ῥἱπης, νεἰαΐ τὰ 
Ἐπ͵ΙΡΙ 415 ῬΗΟΘη 5515 1168. λᾶαν ἐμβαλὼν κάρῳ ἁμαξοπληϑ)ῆ, γε ἐπάλξεων 
ἄπο. Ὠϊοάοτιβ Υ. 12. ν᾽ Με] θηβίατη ἀουηοβ ἰδυιιι8 δχϑίγιοίαβ Ππαυγαΐ 
τάς τε οἰκίας ἀξιολόγους αἷΉ καὶ κατεσκευασμένας φιλοτίμως γείσσοις καὶ κονιάμασι 

περιττότερον. 4185 ψαΥΓαΠΐ : δι οὙ (15 οἱ αἰδαγῖο ΟρθγῈ οἰοσαηέϊι5 δαοιίέαδ, 
Θεά γράρδγηιβ δα Ζθἴθ τορίδηι οὖ ΡΟ ]ΟηΙ Ἰοσαῃ), αὰϊ νοῦβα 210. οἵ 

βϑα θη 015 παυγαΐξ, 4188 ΑΥ̓ΡΟΠΘΕΓΙΒ ῬΘΥ Ρογΐατῃ (αὔλειον) ᾿ΠΡΊ65515 ἴῃ 1ρ588 
αὐλῇ οσουστουαηῖ βρθοίαηα, νἱΐθβ νἹ 6] !]σϑῦ δυθυβοννοθ, οὖ 80} 118 ργοῆισ- 
δπίθβ ἔοπῃΐθβ αυδίμοι τα]γΓᾺ 1115 Παίαγο ; ἀθῖη46 ΠϑΥγδηΐαγ, αὖ νἹ οἴ Γ, 
ΟὈΙζου, Ψα]οΔηΙ δ] βάθη, 41 ἐοηΐθ5. γαῖγ801165 οἴοαογαῖ, ορϑῦα, πα] 
ΠΟΙΏΡΘ ξ ΓΙ ΡΘ 65 οἰιτ ΘΥΘ ΓΟ ἔρυθο. ΕΠΙ5 οἸΏΠΙθ 15. οι] δϑϑισηαΐ ροθίδ 
δίδοται 80 [ΠΟ {(νεῦϑα 210.) ἄγχι δὲ τοῦ (τοῦ οὐδοῦ) ῬΥῸΡ6 ρογΐδτη (αὔλειον) 
αυδπασδιη ρμοβίεα (νσοῦβα 2928.) ἐνὶ μεγάροισι ἴῃ 'ρϑα ΤΟΡῚα τϊγαοαΐα ἢφο 
φοηϑρθοία ἔπ1586 ἀϊοαί. Ηομιθυϊσθη ΑἸοῖηοὶ γδρίδηη δὶ σου ΡΑΥΘΉΊι18 
Οἀνγ85. η΄, 112. Βογίαγη ὈΥΙπ ἢ ΔΥθΟΥὉτι5 ΤΡ ΡῚ 6115 γϑέθυξαση οὖ τ δοθυῖα 
αἰποίμτῃ (ἕρκος ἀἰοῖς ροεΐβ νϑῦβι 118.) οἤδπϊηηι5 ἔχτοσθεν αὐλῆς --- ἄγχι 
ϑυράων, οχίτα δυΐδη, Ππχία Ῥογΐδι, αὐ ν]ἀδίιν αὔλειον. ΤΙηϑαηΐ (Βοτῖο) 
οπίθβ ἄπο, 4αογαπῃ 4][θι πουΐατη υὶραῦ ; δ][ου 80 δ]ἴετο Ἰδίθυθ (ἑτέρωθεν) 
ῬΓΌΡΘ ρογΐδτῃ αὔλειον νΕΥδι5 ὁ 685 δαθϑιὴ εἴπη! (ὑπ᾿ αὐλῆς οὐδὸν ἴησι πρὸς 
δόμον ὑψηλὸν) οὖ πϑῖθυ5 ἀουαθβίιοῖβ Α]οίηοὶ, ρϑυθτ δὐϊδυη σοπιηλπηΐ οἰν!ατα 
1511] τη πΙϑίγαΐῖ, (ὅϑεν ὑδρεύοντο πολῖτα..) ϑ'6α (θηθϑίηιβ ᾿ρβϑηὶ αὐλὴν, ΄σαδηα 
ἸΠΡΎΘΒΒΙ βυηΐ ΑΥροηδιΐεθ ΡεΥ αὔλειον βογΐατη, οὖ γερίϑθ ραγίθϑ ᾿πίθυ !ογ 68 
οὐμὴ Ροσίᾷ ᾿πβρίοίατηιιβ, δ ούβυ ἰσίτυν 28. Ῥουρὶ: , 

ἘἘνϑάδε καὶ μέσσαυλος ἐλήλατο" τῇ δ᾽ ἐπὶ πολλαὶ 
Δικλίδες εὐπηγεῖς, ϑάλαμοί τ᾽ ἔσαν ἔνϑα καὶ ἔνϑα" 
Δαιδαλέη δ᾽ αἴϑουσα παρὲξ ἑκάτερϑε πέσυκτο" 
Λέχρις δ᾽ αἰσύτεροι δόμοι ἔστασαν ἀμφοτέρω!" 
Τῶν ἤτοι ἄλλῳ μὲν, ὅτις καὶ ὑπείροχος ἦε» 
Κρείων Αἰήτης σὺν ἑῇ ναΐεσκε δάμαρτι. 
ἤλλλῳ δ᾽ "Αψυρτος ναῖεν πάϊς Αἰήπαο 
Τοὺς δ᾽ ἔχιν ἀμφίπολοι σε καὶ ᾿Αἰιήσαο θύγατρες 

ἔλμφω, Χαλκιόπη Μήδειώ πε" ἡ μὲν ἄρ᾽ ἤει 
Ἔκ ϑαλάμου ϑάλαμόνδε κασιγνήτην μετιοῦσα- 

Θυογπα νου θοῦ τη [τ ΡΥ θίδιοπθηι 1 δἰ ηδη διιοΐίουα ΒυϊΪαηΠ0 «]0ΔΠΠῸ 
ϑ'ιανν 564 φιηθπααίΐδιη, οἱ αἰΐ, ἃ 56 Ῥοβίθιηι5 ΕΑΙοΥ 1 ρ8᾽θηβῖβ. ροβαῖ 
βδῆς. 17 πμηὶ οἰδαηι τπράϊα αμία οχοίγμοία ὁγαΐ, ἐλιψμ6 οα φιμἰία υαἰυω οι 
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οοπιραοίω, οἱ ἐϊιαϊαηιὶ ογαηὶ ἠΐηο οἱ ἐἰϊΐριο : αγεἰοϊοδα ατίδηη ρον ἴοιεδ 5ΘΟΥ̓δΊΜΉΣ 
ἐς μίγαφιο ρατίοε ογαξ οοηδίγιοία. 74 οὐϊίψιο πμίοηι οεοἶδίογα οοποίαυϊα δία- 
ὀωηέ εἰγηφιο, πη φμογμηὶ αἰΐογο, φιοά εἰ δηυϊποηίϊδ ογαί, τες “6.65 οιίην 
σα Παιααί φοηγεσο: ἐπ αἰίογο Αὐδυγέις Παδιαδαὶ Λίμις Ζ'είως. Ῥυι-: 
γηπη}, απο τορι θπδ5, δῦ ἃ ΒΥΌΠΟΚΙΙ δαοίογιαΐο ἀποΐατη, αἱ βργείαᾶ 
ΟΠ] ΟΣ ᾿η ρου ρυθίδεοηθ, μέσαυλος, ᾿πΠαα]ῖ, ΔΡΟΙ]οΠὶο 181] αἰϊαα οβὲ 
απ8ηὶ αὐλὴ 56 ἡ περιοχὴ, τὸ χώρημω τῆς αὐλῆς, αἵ ἸΙάρχγη Ἐ βίαι ϊι15 6Χ- 
Ῥοηϊ δὰ Ήροιῃ. Ρ. 888. 1. 44. [Ἰ)εϊπάς νϑυραμπ ἐλήλαται, ΠΟῊ 6β δυΐ ῥτο- 
ῬΥΪΘ δα 5 Ρ]1ΟΙοΥ θαδέγμοία εβῖ, 564 ροξίιβ ἀμοέα, ργοάκιοία 65, οἴ ἀἸοῖςαν 
ἀδ οοΥ̓ΡΟΥΘ δὰΐ ἔουγηδ ἴῃ Ἰοησατη ἰγδοΐα οἵ οοπίπυδία. [18 τεῖχος, τάφρον 
ἐλαύνειν ΘΓ 510}1}}1ἃ ἀἸουπέαγ. οβίθα ἔπι Ὡοὴ βἰρῃϊῆοας ἱπ ἰρβὰ μεσαύλῳ 
ἔμ1556 ναῖναβ τα] 25 δὲ τΠδ]δύηοβ, 564 δα 80145 ναῖναβ δα δχίγηδιη μέσαυ- 
λον Ῥοβιίαβ, αὖ νι ἀθίαυ, ρουτηθὲ ἐπί; 6. ναῖναβ δάϊδιιβ ραΐθραΐ δὰ συ ]- 
οὐΪα οὖ Ρδὺ συ οα]α δά ρεγιβίγ στα. δ εαρα ατεοᾶ ἀαθίαγα γα πηΐ Ρ6- 
ΤΙ ΒΟ σα τη} Δ ΘΟ μη δα ἀθχίσγαμῃ 11ΠῸ 118 56 μεσαύλου οὗ 8 51}15- 
{ταᾶπὰ ἔπους οχϑίσποίΐαη. (ποϊανία Ρουτο ἄὰο δχοείβίοσα, απὸ ροβίὶΐα 
τ Παπ6 6χ ΟΡ] ααο ἀϊοαηθαν, ἀβῖθ5. ΠΘΡῚ, δ᾽ του τ νΟΥῸ Π6Υ 115 Π]11, ρΡὰ- 
τοητῖα, δα τηϑυἀϊθτι δὲ νίδυ ῬᾺ]Ιοαγη ἔγομίθη ΠΑΡ 1586 ΘΟ ΘΥΒΘΤ 81185- 
ῬίοοΥ, 51 Ἰσθῖ σοῃ)θοΐασδηι 6χ ΧΘΠΟΡμομ5 οἵ ἸΌΝ ΠΟΌΕ15 ἀπιοίατη δά 
εοἴδίθεη Ζθίθε ἰγΔΒΓΈΥΤΘ. 

Ἐδ πάει μέσαυλον 5815 ΘΙ» ΠΐοΥ ἀθβουθ1 οὐττὰ σα ὈΙΟῸ]}158 γα ΠΡ υῖθιι8, δὰ 
αὰαῶ ἀποοραῖ, ΔΟΒΠ]65 Τδίαβ 92: ο. 19. 46 δῃιουῖθα5 ΟἸΠ ΟΡ οπΕ5 οἵ 1μοιι- 
ΟΙΡΡ68, 6 1ϑυοῖρρεθ, αυδγ ΟἸΠΟΡΒΟ νιάτα σοπαίαν, {παϊϑυηο βθὰ οα1- 
οἸ]ο 1ἴὰ εβῦ : εἶχε δὲ ὁ ϑάλαμος αὐτῆς οὕτως" χωρίον ἦν μέγα, τέτταρα οἰκήματα 
ἔχον, δύο μὲν ἐπὶ δεξιὰ, δύο δὲ ἐπὶ Δάτερα" μέσος δὲ διεῖφγε στενωπὸς ὁδὺς ἐπὶ τὰ 
οἰκήματα. Θύρα δὲ ἐν ἀρχῇ τοῦ στενωποῦ μία ἐνεκλείετος Ταύτην εἶχον τὴν κα- 
ταγωγὴν αἱ γυναῖκες" καὶ τὼ μὲν ἐνδοτέρω τῶν οἰκημάτων ἥτε παρϑένος καὶ ἡ μήτηρ 

αὐτῆς διειλήφεσαν, ἑκατέρα τὼ ἀντικρύ" τὰ δὲ ἔξω δύο τὰ πρὸς τὴν εἴσοδον τὸ μὲν ἡ 
Κλειὼ τὸ κατὰ τὴν παρϑένον, τὸ δὲ ταμεῖὸν ἦν. Κατακοιωίζουσα δὲ ἀεὶ τὴν Λευ- 
κίππην ἡ μήτηρ ἔκλειεν ἔνδοϑεν τὴν ἐπὶ τοῦ στενωποῦ ϑύραν, ἔξωδε δέ τις ἕτερος ἀπέ- 
χλειε, (ἐπέκλειε γϑοῖϊπι8 Οοαα, αὐ ρΡαᾳΐο,) καὶ τὰς κλεῖς ἔθαλλε διὰ τῆς ὀπῆς, ἡ 
δὲ λαβοῦσω ἐφύλαττεν, καὶ περὶ τὴν ἕω καλέσασα τὸν εἰς τοῦτο ἐπιτεταγιμκένον διξ- 
βαλλε πάλιν τάς κλεῖς, ὅπως ἀνοίξειεν. ἸΤιοουτη ταμείου. 101 δηπηοίδξινα ν]65, 
ἄ6 χὰο [ἴουαμ αἸσθμλτβ δὲ δαοίου δίθπη ΑὙΙΒίορΡ Πα η8 ροδῖθ Δ ΓΘυηι8. 
ἴῃ δος μεσαύλῳ αυ]ὰ σΘ]]Δ 1) ΠΑΡ θῇ οβεϊατῖιιβ, ἰη46 ἔδούαχμα νι ἀθέμν, τ ἱρ56 
7δηῖϊῖου δἰίαγη μέσαυλος ἀἰσογοίαν, δηποΐδης ΗΘ οῆϊο, δὲ οοηΐγα ἰρβὰ μέ- 
σαυλος “γυρωρεῖὸόν Δι Ἰοεῖ. [06 Πδο δηῃΐτα ἱπέθ Προ ΨΙσΓαν Ἰοοιμ 0. ο. 10. 
“ 7αηπα, ᾿παυϊξ, ἐμ γοοιηἐδιις τἐπογα ζαοῖμπέ (σε) ἑἰαξἐἐμαϊηῖδιι5 ποθὴ 
δραίϊοδῖδ, οἴ οχ αὴὰ ρατίε ἐριίϊα, 6 αἰΐεγα οδἰϊαττὶδ οοἰα5, δίαἰϊηιψιιο 7αρμ 
ἐηἰογίογ 5 Μηϊιηίιν. ΗΠσ ἀμίθηι ἰοοιδ ἐμίεγ ἀπμαδ )αμπας ΟὙοα ϑυρωρεῖὸον 
αρρείίαίμιγ, 1)οῖπαο ὁδί ἐμίγοϊζιδ τη ρεγδίμίοη. (ΟΟμΐγα αὰβ Ὑ]Γαν Ἰπ5 101- 
ἀἰθῖὴ πηθβα]ὰβ Αἰχῖῖ, ααβὶ ἀἰνουβαβ δ Δ] ΙΊθπμπὶ Ρ]Δη6 Ἰοσυτη ποβοῖο αι 
Οδιιϑἃ ΘΙΤΟΥ8 ῬΟΥπιοΐι5 {Υδηβίι 1. Ργωίεγεα, Ἰπααϊῖ, εἰοαίγα ἀὸ δἱρηιδίγα 
εἰοηινηομίς σον δ ἐπιιίνιν Πιαθηος ργοργίαδ 7απιαϑ, ἐγϊοϊμῖα εἰ οιϊοτια 
οοηιγηοίία, κεἰ ᾿οδρίίο5 αὐἀυεηίφηίος ἸΌΝ ἴηι ρεγιδίψίϊα δα ἔῃ θα Ποδρίἑαϊϊα τὲ- 
οἱρϊανίμγ, [πίον ἤκθο απίθηι μερὶ δίψία εἰ ᾿οδριἑαϊδα ἐπογα μη, ψμ Ἠι6-: 
σαμίς αἰϊοιιγεέτιν, φιοκ ἡμίν πα μίας ηιθάϊα διέ ἐμ ίογροδία. Νοσέγὲ αμίθηι 
ἐα5 απαγοηαδ Ὀυοοαγιί. - δρᾷ γϑόξζιβ Ἐπ ΙΕο ῬΥΙΠΟΘΡΒ οασὰ Οοαά. Οπάϊΐδηο εἰ 
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ΕΥΔΠΘΚούδηο Βαραδ βου ρίμμη. 7}΄η|60 εἶμο μέθην ρον ἰδέα οὐ Ποορίαϊϊα 
ἐξίπογα δηξ : Μυϊρσαῖα Θηἷπὶ βου ρίασα ροηΌ γηθβα]δβ [61 ῬΘΥΙ βία 4ο- 
Πγ118, 4186 ἈΠ ΓΟΠΙΠ14165 ἀΙοαπίμν, οὐ Ποβρ τ] 1 : δ 5165 π}}0 γπο610 τγθϑϑι]ςο 
ἰηΐου ἄπδ5 δι]ε5 τη εθ ̓ πίθυροβιΐθ αἴθ ροβϑιηῦ. ΟΘΪ βου ρΟυΤ τη τηιι- 
(ανϊξ, Ὁ ἴρ80 ]γανίο ἴῃ ουσόσθπι ᾿ἱπαἀποΐιβ ἔμ1586 νἀθῦαν, αα] 51 ποτὰ 
Δ Ιηἰτο ΘΔΡ 15 τηθιηουναΐα θϑθπ 6556 ν6] 1086 τηθυη!ηϊββοῦ ν6] Ἰθοΐου 85 
ἸΠΓΘΠΠ ΘΓ νο] ἰββαῦ, αἰ ΟὙθοὶ μεσαύλους ἀϊοιπηΐ, 1] 46 τη πιο πθτὴ νο- 
οαθ.}1 Οτθοὶ δα]οθγα ἀθρεθδῖ ; φαοα ἔδοιϊς ἀδίηαπι Πος Ἰοοο ἴδια ἱπορίο, 
πὖ Ραΐο5, Ρίατα {1556 ΠῚ ΠοΥὰ ᾿πίου ἀπια8 αὰ]85 οὖ ἄο ῬουΙβίυ 1 τη θβϑι]ὰ8 
“Ἰοΐᾶ. ΕὙΤΟΥΘΙΩ 6Χ ν 185 ὙΠ ν ΙΔ 15 νοὶ Ῥοῖ8 6Χ ν]1088 ΦοσιΠαΙ ΚΝ ε- 
ΤΌΠΘΠ515 ΒΟ Ιρίατἃ σοποδρίπῃι ἴῃ Ὀἱοίαχατα ἀογηι5 αγϑθοεα ἰγδηβῦα Ὁ (4115 
ΜΙαγϊοίίο. 

Βεααϊαν ἴῃ Ὑ]γανίο ἀθβηϊ το ΡοΥ βευ]1, αι ΠῸ5 δ ΧΘΠΟΡ ΟΠ 5 πασ- 
τάδας Ῥετάποεί, 7 ρεγδέψίηι ἵη ἐγίθιι5 ρατγίϊδιι5 παδοέ ρογίίοιιδ : ἵπ εαὰ 
ραγίε ψιῶ ϑρεοίαέ αὐ πιογϊαϊοηι ἐμια5 ἀπέαδ Ἰηέεγ 86 δραΐϊο ἀπιρίο αϊδίαηέε5, ἴηι 
φιίδειις ἐγαδο5 ἐπυοϊιπέιτ, δὲ ιαπέινηι ἐπέεν απέαϑ αἰδίαί, οα 60 ἐογίϊα ἐθηιρία 
δραΐζιηι ἀαίεν ἱπίτογδιιδ. Ηο ἰοοῖδ ἀρια ποητιίοδ προστὰς αρι( αἰΐοδ πασ- 
τὰς ποηιηαΐιγ, [π [15 ἰοοῖδ Ἰηίγοῦδιι5 οορδέἐἐμιτεγἔιι7 ἐδοῖ για Ήη ἴῃ, φιθτ5 ηια- 
ἐγξδ ζαηευϊϊαγιηι οἰεηι ἰαπῖ οῖς μαδομέ δοδϑίοποθ. 7} ρτοσίααιὶδ αμέοηι ἀθυίγα 
αο δἱηϊδέγα οσμδιοιία διηέ οοἰἰοσαία, φιογίηι τπῖι5 ἐμαϊαηιιδ, αἰξεγιηι ἀηιρΖιῖ- 
ἐλαίαηιιδ αἱοϊίαν. (ΟἸχοιηε ἀπμέθηι ἐη ροτιϊοϊδιις ἰγτοϊπῖα φεοϊαϊαηα, ομὀϊοιία 
εἰΐαη οἑ οοἰΐα ζαρεϊατίοα; σοηοἐϊπίεγ. ας ρατς αὐλοὶ Ογηωοοπῖ5 
αρρεἰαίμγ,. ὍΡΙ πιυρουτίτηα δἰϊατα ἙαΙτο ΒΟΥ ΘΠ 815, αδ8 ἸΘοίΙΟΠ68 
ἘΙΠΟΏΙΒ ὈΥΪποΙρίβ, Οοαϊοίδαθθ Οπάϊδηϊ εἰ ΕὙΔΏΘΙ ΟΥ̓ ὯΠῚ 18οῖαΐ, 51πὸ 111 
ναγϊθίαίθ σαγη ΤῈ] 118 νυ] σαι 5 παραστὰς ῬΤῸ παστὰς, εἴ ἀοἰπαάςα ἰαγιϊ)οῖῖδ 
-- δοϑδίοπεα Παθεῖ ; ϑεα 1 (πὰ άϊδπο ραγίοδ βουϊρίυχη, ραδίαϑ ν6ΥῸ ΒΌΡΘΓΥ 
60 ψοςδρυΐϊο, ἀοἰπᾶθ δεδδίομθης βουϊρύμτη 086 Ἰ6ΡῚ ; απϑη ῬΟΒΙΘΥΙΟΥΘΙΩ 
Ἰδοῦ ποι οἵ ἰαη  7οῖδ οχ ἘΥΔΙ ΘΙκουαο σοχωσηθυηοσαντ ΝΥ 6556] 1η 0 ΟὈβαυνδῦ. 
ρ- 2690. [η (ἀβδυτηδηΐοα [υηθ θυ βΙοη6 δ] βάθη ΠΌΡΘΥΙ ΕΜ ΠΓΟΥῚ5 5Ο110- 
τυγϑγη παστὰς εἴ ἀδἸπΠ46 ΡΥῸ νατϊοΐδία αηἰἐμαίαηιιι5, αυοα τη ρῚ8 δαυ!άθηα 
ῬΙΟΡαν ουῖτη, δρροβίία νίάθο. 8:64 δι οἱϊτὰ ϑ]τηδβῖιβ Εχογοῖί. Ρ]Ιη. Ρ. 
1217 εἰ 1218. εχ (οαϊοο τρρῖο Ῥδυ15. ἰδοϊΐομθβ αριὶ αἰΐος ραδίαδ ---- {π| 
φτοδίααϊὶ απίοηι ἀσαίγα οἴ Ῥάυϊο απίθα 7π ἀϊδ ἰοοὶδ οἰΐαηι ΠΟ δέ {{|7 «----- 
ἰαηἰ 7 οῖδ --ττι δοδϑίομθηι ΘΟΥΩΥ θτηούαν οἵ σογητηθησδν. 

1)6 νοοᾶθϊο παραστὰς 58{15 Πορίοβα εἴ δοσυσαΐθ αἸΧ15586 ΤῊ]Π1 ν]ἄθου ἴῃ 
1 οχίοο ὕσθοο. Ρεγποπΐ ὨρΡ6 παραστάδες δ Ρογίδτη 56 οβίμιτω, οἵ ἃ 
ῬΟΘί5 526806 ΤῸ 'ρ88 Ἰδπαα ρομπυηΐαγ. «““πίας Τιδϊπα α1ο], οἴ 6558 σο]τχη- 
ΠΔΒ 561 Ρ1145 αυδάταίαβ δὰ Ἰαΐθσα βίου τη ροϑβίίδβ ἀοοιυ! ϑδ]τηδβῖιβ ἘΧ- 
ΘΙ οἷαί. Ρ. 1216 οἵ 1217. Αἀάο Ἰοοσυχα οἸδΥββιγσησση ΕΘΓΟἢ8. Αὐϊζοχηδί. 
Ρ- 269. ἐξ ἑκατέρου μέρους τῶν ᾿υρῶν παρὰ τοὺς στροφεῖς τύπους κενοὺς καταπε- 

φραγμένους ἐκ τοῦ κατὰ πρόσθεν ἰδέαν ἀπεργαζομένου οἷον παραστάδων. 1)6 ξογθιι5 
0515 δὲ δρᾷ Ἐυυριάθιη ῬΗΟηἰββαυθση νοῦβϑα 420. Απάϊ. 1118. Οὐπηὶ 
παστάσι ἴδγηθῃ 5:8Ὲ}06 ἴῃ 110 118 ΒΟ Ρ115 Ῥοισηυίαῖθ τϑρευϊ σία σπαραστάδες, 
νεὶυῦ ἴῃ ΧΟΠοΟΡΒομ 5 Ηϊογομθ 1. ο. ΔΡρο]]οηΐπ5 Οὐ του8. ΕΗ οσμουϊουση 
αἰθούσης ἱπίευργείδίυν τῆς παραστάδος. ὉΌΙ ΠΙ51 ΠΙΡΥΔΙΊΟΥ ΤΩ δβϑῦ ἝσΎΌΥ, οἵ 

παστάδος 5ΒοΥἹ απ αχη, δαΐ ἀβαγῃ ἸΟα 6 ΠῚ ἔππὸ χτηπζδίιγη [11586, δὐΐ σασ- 
τὰς εκ παραστὰς οοπίταοίϊαχη Ἰατη ΟἸΐχη [α158586, οἱ σαραστάδες αὐΪ ροβίεβ 
ἔοσυϊα μη 5 ρμ ἤοδηΐ, γθοῖϊιι8 παραστάται ΒΟΥ], οὐθάθσο ορογίεί. 
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Απείαυϊββίτηιιβ βουρίου, 41 νοοᾶρ]ο παστὰς 5118 6588 ΥΟΡΟυΙ δία", 
Ἡδγοάοῖῃβ 6ϑῖ, αὶ ᾿ἰρτο 4. 169. παστὰς λιθίνη ἠσκημένη στύλοισι καὶ τῇ ἄλλῃ 
δαπάνῃ. Αρυὰ Αρο]]οπίατα Ἐποάϊαγα 1. 789. «8001 δαάνθηιθηίὶ δὰ γορίαυα 
Ἡνρβίρυ ας πη! Ἰβίσος Δρθυαηῦ ϑύρας δικλίδας, Θυχηαιιθ διὰ χωλῆς παοτάδος 
ἀπούαχη 'π σοποῖανο γορίηθ οΟἸ]οοδηΐ ἐνὶ κλμσμῷ παμφανόωντι. Ὁ Ῥοδίδηῃ 
ἴῃ Ῥυΐογθ ΕαΙτομθ Ροβιιῖ586. σροδόμου διὰ ποιητοῖό τηοποπΐ ΘΠ], ας 51- 
τὰ] δἀγηοηθηῦ παστάδο 50 εονὸ (αυο 2) προστάδα, ᾿ρβᾶγὼὴ νϑῦο σαστάδα ἃ 
οὐηδηᾶο (πάσασθοι) ἀϊοϊ. . Μα]6 νυΐϊροὸ ἴῃ ροερία δύ ἀναστάδος, ἴῃ ϑ΄οΠ 1115 
νοΓῸ προπαστάδο 50Υ101 Ἰγὰ ἀπ πγὴ δατηοηιξς ϑαϊτηδβιβ ΕΧογοῖί. Ρ. 1217. 

[6 Δπαγομ 46 5ῖ6 Ρευρὶ ν]γανιαβ: Οὐη)μησπηίμν ἀμέοηι ἰμδ ἀοητι5 
απιρίϊογες μαδομπίος ἰαϊίονα ((οὔθχ Οὐ δηὰ8 ἑαμέϊογα ) ρογὶδέψίϊα, ἐπ φεῖδι 
ΘαγεΣ διιηΐ χιαέμον ρογέϊοιι αἰξἐἐμεἰἰγυλδτα, ἀμ πα χα αὐ πιογίαΐοηι δρεοίαΐ 
ΘχοείδιοΥγ τι οοἰμηιηῖδ οοηϑεϊμϊίαγ. [ἃ αμίοηι ρεγιδἐμἐζιη, φμοά πάρι αἰέ1- 
ογϑηῖ ἠαύοί ρογέϊοιηι, Πποάϊασμηι αρρεἰϊαίγ. Ηαδοηξ αμέθηι δ ἀοητιδ υ65- 
ἐϊδιιία ἐργερία, οἱ ζαμιας ργοργίας ομηὲ αἰϊσηέαίε, μογίϊοιιδφια, ρεγίδέν ἰοΥτίηι 
αἰδαγὶϊδ οἰ ἐδοίογτῖδ οἱ δα ἐπέθδίϊηο ΟρεγῈ ἰαοιπαγῖδ ογπαΐαδ, δὲ ἐπ ρογίϊοϊδιις 
φι αὐ δερέοηέγίοηθηι δροοίαπέ ἐγιοϊϊηϊα (ψείοοπα οἐ ρὶπαοοίδοοας, αὐ οτἱθ᾽:-- 
ἐόηὲ αἰΐοηι ὀἐῤἰϊοίμοοαδ : ἐχοάγαδ αὐ οοοϊἀδηέθηι ; αὐ πιορα θην ὑϑγὸ δρεοίατι-- 
ἐθ5 αοο5 φιαάγαΐος ἑαηι ἀπιρία πιαρσηἐαῖγηο, εἰ ΚαοἸ ΠΕ ἔπ οἶδ, φιιαίμον 
ἐγιοἰηϊῖς δἰγαίῖ5, γαϊηϊδ τ αὐϊοπτίηι ἱμμἀογ γι 6 Οροτγὶδ ἰοοιιδ ροδοῖέ 6556 δραίϊοδιι5. 
ἴω ἠδ ἀοὶδ Κι οἰγιϊα οοπυϊυϊα ς πον δηΐηι ἤμογαΐ ἐπιδεϊἑμέιηυ ηιαΐγ 65 [απ ῖ- 
αγμη} ΘΟΥ 71 τπογθιι5 αοομηεὗογθ." Ηἶαο αμέοηι ρογιδέψίϊα ἀοητιδ απαἀγομίἐαο5 
εἰϊοιμπέμγ, φμοΐ ἴηι ἠδ υἱγὴ δῖπο ἐπέογροἰ αἰϊοπῖδιιδ ηιμϊογιη υϑγδαπίμγ. γα- 
ἐόγεα ἀδαέγα αο δἰμίδέγα αἰοηνιηοιμία οοηδέϊηξνγ δὲ δ βοαπαπίαν (6 
Βοβρι αι θιι8, Βα ρΥἃ 78 τὰ ἃ ΠΟΡῚ5 ροβὶία. Αἀαϊῦ Νησανῖιβ : Ζέεηι ργοίδυγα 
Ογώος αἰϊοικγιέι),, φεῦ διγιέ απές ἴῃ  7απιιεῖδ υδδέϊφεία :; πο5 αἀπέθηι αρρεἰαητι5 
φτγοίλυγα, σι αγώοο αἰϊοιπένν' διάθυρα. ΠῚ Οοαθχ πάϊαπιβ αηέδ ἐν 7α- 
πια5 ὨΔΌΘῺΒ ΥΡΪΌ ΟἹ βου ρύμμπι γθοῖ5 ξπ15886 πές 7αηιιαϑ. 

Θαρογβαηῦ νοοαθι]ὰ προστὰς εὖ πρόδομος, 46 απ] 5 ὈΥΘν ΤΟΥ αἰβραΐθιηιιβ. 
ΕΠ ἀ6 προστάδι χυϊάθπην 58015 ἀϊοΐατη θϑέ, ΌΪ σαστάδω ΘΧΡ]ϊοανίπηιβ, αποαᾶ 
δϑῦ Δη Πα 185 6] βάθη τοὶ νοοα θα] αγη. ἹΠρόδομον Ἡ ΘΒ ΟΠ πι5 Δ] Πα αγδγ- 
ΠΊΔΌΙΟΙ τη 816 β'ρ  Ποατοπ6 δαπάθιῃ ἔδοϊας οαγτη νοσαθ}18 προστὰς οἵ πρόσ- 
σῶον, οατὰ ρα Ἡοτηθγιηι 5 Θὰ Ι σα]α τ ΘῈ ᾿Ρ58 Ρογίίοι δὲ δηΐθ {Π4]8- 
Πγ 1 ἀοΥΠ] οἴη Ῥοβιζαση. ϑῖο δ Πιβαὶς ἡ, 472. πῦρ ἕτερον μὲν ὑπ᾿ αἰθούσῃ 
εὐερκέος αὐλῆς, ἄλλο δ᾽ ἔνι προδόμῳ πρόσθεν ϑαλάμοιο ϑυράων. ἘΠ 'ὰῃ Οάγβδθδ δ΄, 
207. Ποβριθιι5 Τ ϑθάδοῆο οὐχῃ ἢ]1ο ΝΝ βου β ἰθοῦϊ βίου ηξιιν ὑπ’ αἰθούσῃ" 
ΒίγαὉ15 ΠΟΒΡΙΐ65 τα] βίου ἀπιοὶτ, οἱ μὲν ἄρ᾽ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο 
- ᾿Ατρείδης δ᾽ ἐκάθευδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο. αἰ] δόμος ὑψηλὸς 65 σα] Οα]Ππιγὴ 
ΒΒ] 1πη6, να] ϑάλαμος ὑπερῶοςς. Αρυᾶ Αρο]]οπίατα Ἠπδοάϊαμη 8. 978 εἰ 
648. 651 πρόδομος ϑωλάμοιο. Θἴ 56ΥνῚ ἀρὰ θυμάρι νϑῦβα 830, ἴῃ ἢοο σρο- 
δόμῳ Πα Αραμ οὐ Θὰ αρδηΐ : ἐν προδόμῳ ϑαλάμοιο ϑυώδεος ηὐλίζοντο. Τάθτα 
ΑΡο]]ο 5 4. 471. νηοῦ πρόδομον πογηϊΠδί. 

ΘΘ Οὐ τ τα] βίο ἀουηίηὶ, ἀογηΐηςο, ΠΟΥ ΟΥ ΠΩ 16 ̓ ΠΒου ἸΘ ΓΙ οἷι- 
Ῥίοαϊα ΠΟῊ ἔ15856. ἃ οα θ᾽ Ο}15 ἀουα πουιιὴι ἸΟΠΡῸ ΒΡΘΕΟ βεϊποῖίδ 566 ᾿ἰβάθῃη 
Ρίθυαγα 16 ποῖ δὰΐ ορροβίία, ἀσοοῦθ ν᾽ ἀθηΐαν τηπ]τα βου ριογιτη αγεθοο- 
Γατη οι. ΟἸαββίουβ μδης δα τϑὴι Ἰοοῖ8 οϑῦ ΧΘΠΟΡ ΟΠ 5 ἴῃ (ἘΠ ΟΠουΏ]οῸ 
9. 2. οἵ 5666. πὶ ᾿βοποτηδοθιβ, πονεθ Ὠϊιρΐεθ ἀϑαγτη δὲ οοτητηοα!δΐδθιη ἐο- 
1}118 ἀπ Ξ ΥΔῺ8 ἱπἠπιοιτιιν.  ἷΟ μὲν γὰρ θάλαμος ἐν ὀχυρῷ ὧν τὰ πλείστου 

δ ὧν ὦ 
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ἄξια καὶ στρώματα καὶ σκεύη παρεκάλει. ἀπ ἀρραγϑῦύ ἀϑη ΠΟΥ θυ Ἰοιτη] 
νοσΆθ.}1 {Πδ]αγηΐ, απὸ ΟΘ]]τὰ ῥσγουλίιδυ δηλ οἰ] 6 Οὐ τ. βρη σαί, ἀρυά 
Αἰμθηΐθμβοβ ἀυγαθβθ (ΟΟ] γη6}1 διιΐθεα μὰ πη Ἰοουμι Γι, διπ6 ἰη δι ρυοίδίιις 
12. 2. 4. ϑάλαμον νοΥ οαοοίδὶδοιηιέηι οοποίαυθ. 

Θοααϊζαν ἴῃ ΧοΠορΠοπίθ βθοίίομθ 4. ἀθυμοηϑ δῦ] ΘΟ Ι Ο]ΟΥ γα βοῦν ὶ- 
Ἰτατὰ : Καὶ διωιτητήριω δὲ τοῖς ἀνθρώποις ἐπεδείκνυον αὐτῇ κεκοιλλωπισμένω τοῦ μὲν 
ϑέρους ψυχεινὰ σοῦ δὲ χειμῶνος ἀλεεινά" καὶ σύμπασων δὲ τὴν οἰκίαν ἐπέδειξα αὐτῇ 
ὅτι πρὸς μεσημβρίαν ἀνωπέπταται, ὥστε εὔδηλον εἶναι, ὅτι “χειμῶνος μὲν εὐήλιός ἐστι, 
σοῦ δὲ ϑέρους εὔσκιος, αὈΪ νοΥθππὶ ἀναπέπταται εἴ γοσαΡα]ατη εὔσκιος ΘΧΡ]ΊΟΔΤΕ 
νοῦν ἸΙοοαβ ΑὙΙβίοίθ 8 (ἘΠ οοπουα. ἸΠ0γῸ 1. 46 ἄοπιο : καὶ πρὸς εὐημερίαν δὲ 
καὶ πρὸς ὑγίειαν δεῖ εἶνωι εὔπνουν μὲν τοῦ ϑέρους, εὐήλιον δὲ τοῦ χειμῶνος" εἴη δὲ ἂν ἡ 
τοιοιύτη κατάβοῤῥος οὖσα καὶ μὴ ἰσοπλωτῆς" πα αἀἰδοθγθ τη] ν᾽ θοῦ ἀναπέπ- 
ταται 5 σὈΪ ΠΟαΤ 6 ἀοτηῦτη ἴῃ ἸΟΠρῚ Πα πθήὰ νδ βι18 τα θυ ἀ]θῖὴ ραϊθηΐθη οἵ 
Ρογγεοΐδηι, ἃ Βοῦϑθα 6 1Ὸ ἃνθύβαθη. (ΟΊ 060 ν γῸ δϑάδθιηι ἀουηι5 ΠΙΘΠ16 
αυϊάθτηῃ οΔ]}148, αὐροΐα 5011 τπθυϊἀΐδηο ορροβίία εὖ ρϑίβῃϑ, δοϑίαϊβ νϑῦὸ ἔν1- 
δίάα, αὐροῖα ἀτηῦγοβα, ἴα δϑέ ἃ 5016 ἄνϑύβα, αἿοὶ εἴ. 6586 ροβϑὶῖ, θα] 6 ΠῚ 
ΠΟῊ ᾿ΠΈ6 σοὺ. 8566 81 ἴῃ ββάβ νορᾶβρῃ]}} εὔσκιος ΠΟἸ]ΟΟαν ΕΥ 15 ΑὐἹβιο θ! οτη 
εὔπνους, αἸΠοΟυ] αΐθτη οπηηθηι Ρ]Δπθ Ἔχ ρϑαϊθυῖβ : αΟΡΡῈ οὐθάργα οροχζοῦ, 
ῬΘΙ τοί οπθῖ Αὐξίσαυα ἀοιηϊμαῦΐ νεηΐοβ εοϑίαϊθ σοηβίβηϊςθι. 5015 οδ] ΟὐΘΥα 
ΤΟ Ἴρου δηΐο8 ; ΒΟύθατη ν Ὸ Βοιηϊητηη ναοί 1ηϊ ΕΊσΟΥ6. 50 οὖ πδίμτδ 
ἀδιηπατη ᾿ΠέΘ 6 50] 0 γ. 

1λεπίαπα Ἰβοπουηδοιιβ ΧΟΠορΠοηίθαβ ραγΐουα ἄοηαι5 Πα ΓΔΕ οηϊ αἴαιο 
501 τη] 16 Ὀγἱ βου! θπίθῃ ἃ 1711} βθραγδίδγη ἀοπιοηβίγας σΟΠ] ΘῚ βεοῖ. ὅ. 
τηθ 10 βαΐπθο, π6 αυϊὰ οἸδηη οἤευυὶ ροββίς, ποθ βθῦνεε πὰ ΒΘΙΥ 8 ὈΥῸ- 
Γ]ΒΟΘ 6588 δὲ ΘΟΠΟΌΤΉ ΕΓ ροβϑὶηί : "Ἑδωξω δὲ καὶ τὴν γυναικωνῖτιν αὐτῇ 
ύραν βαλανείῳ ὡρισμένην ἀπὸ τῆς ἀνδρωνίτιδος, ἵνα μήτε ἐκφέρηται ἔνδοθεν ὅ τι μὴ 
δεῖ, μήτε σεκνοποιῶνται οἱ οἰκέται ἄνευ τῆς ἡμετέρας γνώμης. ἴῃ αιο Ἰοοο νοοδ- 
Βυϊατη ύραν ἃ ταϑηὰ ἰΐθηα ᾿πβουτατη ἔαΐββα τϑοῖθ βιιϑρίοαῖα Ποϊπαο 77, 
Ῥγοΐθϑβου. ΒΕΥΌ]Πθη 5815. Νεαὰθ δηΐμ δα τη ἔδοϊῖ, πος αὐδοα ϑύρα γυ- 
γνωιϊκωνῖτις αἸοΙΈαΥ, 4188 Δα συποοσοη τη ἀπο. [ἢ ΡΙοίυγα (4}}} ἡ]αγιείέο, 
4085 ἀουητ5. Αἰσδα ἔουγηδση ἰθβϑισηδῖ, Ἰοοαγη ὈΔ]η6Ὸ δβϑισμδαύαση ΤῈ ]]} 11} 
νιάθο, ἢθο ἃ νίυἝανΟ ΟΥ̓ ΏΪΠΟ ΘΟΥΩΓΠΘΙ ΟΥ̓ Ά͵Η. 

061 Χοπορμοηΐεὶ δὲ νυ]ρδίθθ ἢ 60 ᾿θοίοη15. πέρι ΡΥ θίδ0 βαρογαβϑῦ, 
αύδγα νεῦρα ἰρβᾶ ΡῈ} 86 βρϑοίαϊα, π}]0 ἰοῦ θη σοποῦο ΔΒ] 100, Πδο 
δατηϊτίογα ποὸ οἴξεσα νἀθηΐαν. ϑ6α Ιοοὰϑ ΜαειλογΌΙ]Παγη Βοογαῦβ ἀ10- 
ΤΟΥΤῚ 158 056, δα χασπι 1] πμἄαγα ἤδοο ΒΟΥ ΘΓ 1πβοπ], σοΙΩ ρα δίιιβ 
ἀοοοί εὔσκιος ΥΘΙΟΥΥΙ δα παστάδας δὐῖο τρᾶθ5 δὲ δηαγοηϊ τη οΟἸ]οσδίαϑ : ἐν 
ταῖς πρὸς μεσημβρίαν βλεπούσαις οἰκίαις τοῦ μὲν χειμῶνος ὁ ἥλιος εἰς τὰς παστάδας 
ὑπολάμπει, τοῦ δὲ ϑϑέρους ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν στεγῶν πορευόμενος σκιὰν παρέ- 
χε. ἴίδασα νεῦρα Χοπορβοηί5,Ἠ αἱ ἀομιβ δηΐουϊοῦα, τπθυἀΐϑηο 5011 
δρΡοβῖία, αἰζίουα βϑὺὶ 1πθεῖ, 410 τη 6]1115 50115 Γ861] ρ6 1 Ρουεοαγη δα ἀρρο- 
5 [ἀπ ῬοΥΙβέγ]0 Θοποῖίανα Ῥοπαίγασα Ππἄσιιδ οδ] οἴου ροββὶῦ, Ῥ]απ6 γι] 
σοηνθηΐγα ν᾿ ἀθηΐαν οὐτὴ ΙΓ ανἱδηϊ5, τ] ρογάσαια, αὰῷ δα τπριἀϊθιὴ 
βρθοΐαϊ, δχϑ θοῦ θ5. σοΟΙ αγηΠ18. σοηβίϊαι! αἷδ ἢ ἀπάγομπιθ. 14 δυΐθυη 
ΘΠ 5 ῬοΥβγ}1 ἘΠοάϊαοιῦγα ἈρΡΘ]]ατὶ τοίου. ΑἸία ὑϑΌ 6 τι5118 ΤΘΡΟΥ ΤΙΣ 
(οἰαπη6}1α ἀς ἢ. Η.. 1. 6. 2. 1Ὁ1 ν]]]ς Ῥαγίθιῃ τυ ρϑηδιη (δοίην: 4ηι- 
ῥμίαίίοπος, τπαυϊξ, πιογιάϊαπο ὠᾳιιϊποοϊαἰϊ σεϑ)οοία οἴηί, τι Πΐθηιο ῥἐ μι ]) ει 
δοἰϊ5 εἰ ὠϑέαίο πεϊηίπιμηι τεοϊρίαπί. ΝῸΪ]ο ἰρίταν τηοᾶο οοι ρα γα 6 Ἰοοιιτὴ 

ι 
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ἢαης ΟΟ]υτ 6116 οπὶ ΧΘπορΠοηΐθο ἰπῃ Μουηοτα). ᾿ἰοθέ, ααοιῖ ἑατηθῃ ἰπ- 
σοηβαία ἔδοϊιε ΝΊοοΪαιι5 Γ,οδη 5815 ΜΊ5ς.6}]. ἘΡΙΡΗν}]. 4. 924, 

Θαλάμου Ἡοτποτῖοὶ εἴ Χοπορβομηίεϊ 5θιι οθὶ]δΒ Ῥθπδυῖα: οἰ π16}115 ΓΘΡΟΠΘΗ.-- 
415 δ βθύνδη 8. ρίξε εὖ β Ὀ] 1γ15 Ἰοσατα Βα ργὰ ν]ἀϊπηα8. Βεοϊίαθος Ἰοσοβ 
ΗἩοπιθγῖοοβ 46 ϑαλάμῳ πὰπο Δπηοΐδπηι58. ΡΙῸ Ῥϑπὶ 5116 ἀἰοϊταΣ 
Οαγϑ5. β΄. ὑψόροφον ϑάλαμον κατεβήσωτο πατρὸς εὐρὺν ὅθι νητὸς χρυσὺς καὶ 
χαλκὸς ἔκειτο, Τογίβ ἰοοιβ οϑέ Οαγββ. χί, 100 οὐ 140. ϑαλάμοιο 
μυχὸν κάτα Οάνγ585. χ΄, 180. 864 ΠΙΔα15 ρ΄, 80. μυχῷ ϑαλάμοιο νέοιο εβῇ ἀδ 
σαθῖοαϊο παρίϊα]1:. Ρ͵ὸ {Παϊδιηο Χοπορῃοπίθο Αὐϊβίορμαμθα ἴθ Ρ]υΐο 
νοίβιι 811. ποιηϊηδί 5: ΠΡ] 1Οἰζοι ὑπερῷον, ἤο]8. βἰσοαῦῖβ σοη 115 τϑξοεσξανη : 
[ογατηαπθ ΕααΙϊαγὰ νοῦϑα 1001. ΟἸὈΙοαΪ]ατα παιρίϊαϊθ βου ο5 Ῥοθίδ 
ΡΙδυασιαὰθ ϑάλαμον ἀΙχουηΐ, ΤἬθοουα5 [ἀν]]. 18. 8. νεόγραπτον. ΑΠᾶ- 
Ἰδοίαᾳ Βυιηοκίαπα 2 Ρ. 84. πο. 08. χροχύεις παστὸς ἔσω ϑαλάμων πίτνατο νύμ- 
φα. 1 παστὸς ᾿ρϑαχη ᾿δοία μι προ θυ βοθῆδ ΒΌΡΘΥμ6. ἐθοΐιτη νοὶ νϑϑί- 
115 ογοοϑὶβ βἰσηϊῆοαῖ. ΑΡο]]οηῖτ5 ἩΠοάϊαβ 1. 775. καλύβας νοσᾶν. 
νηγατέῃσιν ἐεργόμεναι καλύβησι νύμφαι" οὶ βοΒο τα τοῖς διὰ τῶν ἱματίων κατεσ- 
κευωσμέναις ὥς καλοῦσι παστοὺς γϑοΐθ ΙποΓρΡΥοίδηΐαγ. [{ὰ νοσαΐ δἕϊδυι ἴμ- 
Οἰδητ5 2. Ὁ. 91. οα. ΒιΙροπῦ. Πινούβαχη ἡδίατα δὲ βρη Ποδίοπθ νοοδθι] πὰ 
παστὰς 41101 ἐγαοίδμηιι58. Ταμιείου 56 ῬΘΏΔΙδ5. 661125 οὐ! πᾶτῖθ Ἰοσατη 1Π-- 
αἰσαῖ Αὐβίορμϑηθβ Ἐοϊοβϑίαζ. νϑῖδιι 14. στοάς τε καρποῦ καὶ βακχείου νά- 
ματος. ααθίη Ἰοοατη γΘβριοἰθηβ ῬὨοίιβ στοαὶ, τὰ ταμιεῖκ" παραμήκη γὰρ ἦν 
τοῖς παλαιοῖς. ϑοΠ σοῦ ἴῃ ρογθοα ΡΘΥΙβέυ  πῆᾶ αἰΐογανθ οὐαΐ δἰίδτα 66}]8 
ῬΘηδτα : Πα ΑΥΙΒΟρ Δ Π65 στοὼς ᾿ῬγΥῸ ταμιεῖω αἰχίί. Ἐσαπάθιηῃ οο]]6 
Ἰοοαηι ἀὐριθτα νι ἀθίαν οὔϊδυη ἰοσι5 Ρ]αίοηϊβ ἰπ Ῥγοίαροια Ρ. 9ὅ. οἰ]ι5 
Ῥτεοίρια νϑῖρθα Ῥαγίθβ Φομλαπτ (ὐεθοδγαμη βο᾽ πα πίϊα ἤδθο βιπΐ: Στάντες 
ἐν τῷ προθύρῳ διελεγόμεθα ---- ὁ ϑυρωρὸς εὐνοῦχός τις, κατήκουσεν ἡμῶν, ---- ἐπειδὴ 
γοῦν ἐκρούσαμεν τὴν ϑύραν, ἀνοίξας ---- κωαὶ ἅμα ἀμφοτέροιν ταῖν χεροῖν τὴν ϑύραν 
- ἐπήραξε καὶ ἡμεῖς πάλιν ἐχρούομεν" καὶ ὃς ἐγχεκλεισμένης τῆς ύρας ἀποκρι- 
νόμενος εἶπεν ---- ἐπειδὴ δ᾽ ἐσήλθομεν κατελάβομεν Ἰπρωταγόραν ἐν τῷ προστόῳ περι- 
πατοῦντα, ἑξῆς δ᾽ αὐτῷ συμπεριεπάτουν. οἴ Ὁ. 07. Τὸν δὲ μέτ᾽ εἰσενόησα ᾿Ἱππίαν 
καθήμενον ἐν τῷ καταντικρὺ προστόῳ ἐν ϑρόνῳ" περὶ δ᾽ αὐτὸν ἐκάθηντο ἐπὶ βάθρων ---- 
Πρόδικος δ᾽ ὁ Κεῶς ἦν ἐν οἰκήματί τινι, ᾧ προτοῦ μὲν ὡς ταμιείῳ ἐχρῆτο Ἱππόνικος, 
γῦν δὲ ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν καταλυόντων ὁ Καλλίας καὶ τοῦτο ἐκκενώσας ξένοις κα- 

τάλυσιν πεποίηκεν. ἴΠ0] ν! 68 πρόθυρον 6586 Ἰοσιτη ἀπέρ μέσαυλον ϑύραν εἴ ςΕ]- 
ἰατι ϑυρωροῦ : απ] ἀογλίπιαπλ 4] 16 πθ ἀογηιβ, νἱάθτο εἴ οὰπὶ 60 Ἰοααὶ να], 
ἤδπο μέσαυλον γύραν Ρα]βαΐῖ, αιοα Οτεροὶ χρούειν ἀϊοαπΐξ, οοπῖγα ἄοτηο δχίζι- 
Γ115 δα πίη Ἰδηαγη κόπτει, ταῦ ααἱ ἔοτία ἴῃ δηριιβίο 1 Π 0 γ6 ἀπίθ ρου ζδμα 
Δαβατςουιζ, 5101 σανϑαΐί. 

Τοοῖ5 Γγϑβῖα ἴπ οὐδ το 6 οοπίτα ΕΑ οβίμθποτα Ρ. 19. δβέ, 00] ἀοπλιιβ 
διόροφος Ὀτανιοῦ ἀοβουι δίέασ, Οἰκίδιόν. ἐστί μοι διπλοῦν ἴσα ἔχον τὰ ἄνω τοῖς 
κάτω κατιὶ τὴν γυναικωνῖτιν καὶ κατὼ τὴν ἀνδρωνῖτιν. αὶ τασϊία οἵ Τγαβίτα (6 ἢ- 
ταντῦ Π οΙβ]ςθ, οαση ΟΠ. τηθυλ δῦ ἀπ ρ]οθια ἀἴοὶ ἀογητιμι, αἴι88. ΒΟ ΘΠ ἴον 
διόροφος ἀἸοϊαγ. Ηΐησ Ρ. 97. ἴῃ δαάθιη ογαϊίϊοπθ : ἐλθόντες οἴκαδε ὡς ἐμὲ, 
ἀναβάντες εἰς τὸ ὑπερῷον ἐδειπνοῦμεν. ΑΑἀυ]έογατα μον ϑύραν αὔλειον οἴ μέταυλον 
ΟὈγΘρθηΐθιῃ τὶ Τ γ 5185 τηθυηοσγαΐ Ρ. 90. αἷῇ : ὅτι ἐχείνη τῇ νυκτὶ ἐψόφει ἡ μέ- 
ταυλος ϑύρω καὶ ἡ αὔλειος. ᾿ 

ΠΕ αβέϊοαβ Λϑίδεϊοογιιπὶ Οὐφοοσιπι ἀουηοβ οὈϊζου ἄθβουῖθιε (ἰαϊθηιιβ εἶθ 
Δπίἀοί5 1. 8, οα}ὰ5 Ἰοοιιηι μόβιιϊ δα Οο] 611 1. 6. 90. οἱ ῬΑ ]ΔΑ 1 1. 21. 
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Ῥ. 38. ου}115 Ῥοβίθυιουθη βα]ΐθηα ραυΐθιη ππο γα θμἄδη σεηβθο. Οἱ δ᾽ 
ἐπιμελέστερον αὐτῶν κατασκευαζόμενοι οἶκοι κωτὼ τὸν ἔνδον τοῖχον ἔχουσι τὴν κατ᾽ 
ἄντικρυ τῇ ύρῳ τεταγμένην ἐξέδραν, ἑχωτέρωδεν δὲ αὐτῆς κοιτῶνας, καὶ οὺς ἄνωδεν 

ἐστιν ὑπερῷα οἰκήματα, κωλώπερ καὶ κατὰ πολλὰ τῶν πανδοχείων, ἐν κύκλῳ κατὰ 
τρεῖς τοίχους οἴκου τοῦ μεγάλου, πολλάκις δὲ καὶ κατὰ τέτταρας. (υ]08 641- 
ἀδθιὰ πού {188 νἰ Ομ ΠΘτ ῬΑΥ τη ϊι6 ΠΘΧΊ ΘΚΧΌ]ΙΟΔΙΘ ῬΥΓΟΡΊΘΥ ἀ68011Ρ0- 
[Ἰ0Π15 σαχη Δ] ]ΟΥγη βου ρίογασα Ἰοοῖβ ΠΟ ἔμ 6 116. ΘΟμ ρα η85 ὈγΘν αἴθ 
ΠΟ ῬΟΒΒΠΠ, ΠΘΟ 18} νδοδΐ : γ 6] ν ΓΟ ἔπ θυατῦ ἃ τὴ 1] ϑίγαΐα 4114 0ἀ- 
ἴθ ηι18 ἢ Δηποίβ! ΟΠ ι115 δαὶ (Ο] τη 611 δῇ ῬΆ]]Δ 611 Ἰοσσι Ἰδπἀδίαγη. 

᾿Αμφίθυρος οἰκία εϑ ἀρ δα πάθη ΓΤ γϑίδυη ἘΠ δ βΚιὶ Ρ. 8908. αἰϑὸ ροβίϊοδπι 
οἵ δηΐξίσδτη Ἰαπαδγη Παθεῖ ; οἵ 46 δαάδειη ρ. 8394. αἸἱοϊξιν ἐκείνων ἐπὶ τῇ αὖ- 
λείῳ ϑύρῳ τὴν φυλαΝ ποιουμένων. Τριῶν δὲ υρῶν οὐσῶν, ἃς ἔδει μὲ διελθεῖν, ἅπα-: 
σαι ἀνεωγμέναι ἔτυχον. ᾿ΓΟΡΓΙΔΤΩ ἄογηιι5 ἀμφιθύρου ρογΐατα ΤΥ]οΟΥ τὴν Παρά- 
ϑυραν 1Π16]]]ΡῚ σροῃβοί. 

ΗΒ 5ου "ΡῈ 15 οὖ ΦΌυΎπ 1118 βέδ 6 15 ΘΧΡΙ65518 ΓΘΡΕΙῚ 086 νΟΟΔΡΊΠ]1 πρόθυρον 
οἱ αὐλῆς Ξιρηβοδίομθιη 1] υϑίταγα νἀ θηΐαν : ἴα ἢ]ο βἰδεμι θα 58}Ὁ- 
7πηροπαδ ΘΘΠ511. 

Πρόθυρον εὔτειχες ϑαλάμου σο] αγη 15 δα] ζαγη πιθυπουδῦ ἴῃ ΠΟΡ1]1 σοι ραγί!οΠ 6 
Ὁ ᾿π|το Οὐ ΟἸγιηρίςς ΥἹ. Ριπάδυιβ οἵ Ρ] αἴδγοθιιβ 1 ΘΟ] οη6 δχίλθπιο Ὧ(8 
Ατδπεα6 ἃ ΡΙδίομο δορία οὶ ; πρόθυρω μὲν μεγάλα καὶ περιβόλους καὶ αὐλὰς 
τῇ ἀρχῇ περιέθηκεν. ἴπιὶ Οτδΐοτα Οἴςοσο Κεδίϊδιϊα, τπααϊ, μΠοπαβία δαϊτβαια 
84 οατιβαιη ἔβοιθί 1]ϑέγθϑ. [Ιἢ Ριπάδυο ϑομοιαϑίθϑ αὐεοῖιβ πρόθυρον ᾿πΐο1- 
Ῥτθίδίυν σροπύλαιον, ΑἸζΕ᾽ νεῖῸ οἐχ (οάϊοθ ΟΠ ρθηβὶ ργοαϊζιι5 (ἸΒου τη θη 
Δ] ματι βίδίϊξ ᾿πΐο νυ νοσαθυ]α θάλαμος, μέγαρον, εἰ μέλαθρον. ΑἸΙΡΣ ΡΙη- 
ἀαγβ οαμῃ θυ ἀἸθτ15 ΘΑΥΤΙ Ππγ ΒΟΥ στα. 8Οσθο 6 586. ν6]]16 ργοἤίθίιν δὰ 
ἀογηστη νἱοΐου!β, ὉὉΪ Ἰβιῃγηῖοε 11]. νουϑα 4.. εδ πατρὸς ἀγλαὸν Τελεσάρχου 
σαρὼ πρόθυρον ἰών. ἴπα46 Νεγηραοα Υ'΄. νϑῦβα 07. οὶ ΖΕ σμθ ἰασ 65 τη6- 
γΊΟΥΔΥΘ ψο]]οῖ, σροθύροισιν Αἰακοῦ στεφανώματα φέρειν αἰχῖῖ. Ιάδηῃ βρη σατο 
νοὶαϊε Νϑιη. 1. 29. ἔσταν δ᾽ ἐν αὐλείοις ϑύρωις ἀνδρὸς φιλοξείνου καλὰ μελπόμε- 
νος, Οὕγ ϑύραν αὔλειον ΠοΥΩΙΠαΓοῦ, τὖ προθύρῳ Ῥτοχίγηδγη. Πθηϊαπ6 ἀομλιπὶ 
Ἡδγοῦ]15 ΤΉ ΘΡΔΗΙ ᾿ἱπάϊοαγα ουτα ν 8 ]]εὲ Νρηι. ΠΥ. 89. ᾿Ηρακλέος ὀλβίαν αὐ- 
λιὰν, Β'χη 16 Ὁ ΑἸ ΠΤ 0Π15 ἀομηιη Νοη. Χ. 20. αὐλὰν αἰχῖξ, φαϊα Ρ6 ν᾽ 
μμι οὺς αὔλειον, ἀοῖπά 6 Ῥ61 αὐλὴν ροβίεα, ρει πρόθυρα Δαϊίι5 Δα ἀοπηατα ρδίο- 
γαῖ. 
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" 
τ.: ν" 71; 

ἐνὶ οὖ "δ ΉΠΑῈ αἶγα 
νολλῷ ζει ἦν ἐδ γα δι 

ΜΕ δ ῥο' ὶ δ ἈΝ τὰ 

πν τόν Ὑ, ἐν Ἰε 
." ᾿ ἢ ᾿» ΠΝ 

ὙΡΖ ὑκερε βέρι μι νρρα βμδλεόμαε 
Ἡλι ρα 4 τ ἀφ Ὁ 

ἐν ΡΟΣ ΜΆ 
Ἄν Ϊ Ν ν᾽} 

" 

τ 

Το 

ἐν' μι νϑεβ: Αυ ες 

᾽ ᾿ Ἴ Ἵ τὰν ἀσόν᾿ 
'ὰ ἐν" 

᾿ 



ΙΝΏΌΕΧ ΘΟΒΙΕΟΙΤΑΤΙ 

ΑΒΙ 

᾽ 

ΑΒβίωτος βίος, νἱῖϊαὰ ὩΟΠμ Υἱΐβ}15, ἷν. 
8. 8. 

Αγάαθὸς, τ{}15, δύγι. ὠφέλιμος ἵν. 6. 8. 
φίλος ἀιοϊσαβ, οοτητηοάιι5, ἔγιι οί, ϑυγι. 
χρησεὸς 1, 6. Ϊ. 6. 14. ᾿Αγαθὸς 
σὴν Ψυχὴν, ΔΌΪΤΩΙ νἱγεαΕι15 ΟΥ̓Πδίτ5 1]. 
6. 80, 33. ᾿Ανὴρ» ΥἹΓ Τεὶ ρουϊζαβ, ἀοοῖτιβ 
11. 1. 20. αὐλητὴς, ὈΡΙσΘη Ῥουϊία5 1. 
7. 2. λέγειν καὶ πράστειν 1]. 6. 14. 
ὦ ἀγαθὲ, νὶν ῬοπΘ6 ! σοῦ διαγιϊογι 5 1]. 
ὅ. 16. Τὸ ἀγαθὸν, θοπιιμη, τπ6116 111. 5. 
28. ὀφθαλμίας, πυρεσοῦ ἀγαθὸν, υἱἴ1]6. δα 
ΡΒ ΔΙ πη ϊατὴ 111. 8, ὅ, 7. δ] οϑύ οἰΐατη 
σΟΠ γΔΥ τὰ κακὸν λιμοῦ, 1116 δὰ ἴ8- 
τηθτὴ Θχρίθπάδτη. βελσίων περὶ παιδείας 
ΔΡοΪ. 21. υδ] οχρθοίδθαγῃ σαιδείαν- 

"Αγαμαί τινος, τοαρηϊξαςῖο Δ] απο 11, 6. 
55: ἵν, 2. 9. ἐμαυτὸν, τηοῖ5 ἴδοι5. 6 νἱχ- 
ἰατ6 ἀο]Θοίοῦ ο δοαιΐθϑοο 11. 1. 19, 

᾿Αγανὸς, τη0]115, τη 15. 1, 2. 58. 
᾿Αγαπᾷν, ΔΙΏΔΥΘ ἀΌΘΓΩ 56Π|15 ἐ6 ἀβ]θοίαυὶ 

11. 7. 9, 12. 
᾿Αγαπητστὸς, ΔΙΩΔ 1115, 09). μισησὸς 111. 10. 5. 
ἼΑγειν, τηϊτίογο, 700 60 δοϊγα 'ν. 7. 1. δάὰ- 

ΟΔΥΟ, ἰηδυαογρ, αὐγίοἠέοη, αἀδ σαγυδις 

υδπαίϊοῖς, ἵν. 1. 8, 
ἼΑγειν τινὰ ἐπὶ ϑανάτῳ ἶν. 4. 8, ΟΥ̓ΤΩΪΠ6 
οοπάοτηηδίατηα δα σα ρρ]Ἰοίπτα ἀποογο. 

᾿Αγέλη, στοχ ονίυτα 1]. 9. 7. 
ἴΑγευσσος οὐδενὸς ἔσῃ, Ὁ1Ώ1] ΠΟΠ σιιϑία 5 11. 

1, 26. 

᾿Αγήρατος» ΒΘηθοί 5 ΟΧΡΘΥ5 ἷν. ὅ. 15. 
᾿Αγνώμων, ἸτηΡΥ 65, ψιὶ ἐθτιθγ6 δὲ ργῶ- 

66}5 αὐ γ68 αρροίοηάαϑ ζογίμν 1. 2, 26. 
κρισὴς, ἡυάοχ ᾿πίααιι5 11. 8, 5. ῬΘΠΘΠΟΙΪ 
᾿πηγα τη, ἱηρσγϑίιι5 11. 10, 9, 

᾿Αγνῶς ἔχειν, 111, 8, 10. 706. 
᾿Αγορὰ πλήθουσα 1. 1. 10, τοταρυ5 ΠΠ|υἀ 1η- 

[ΟΥ̓ τηᾶη οἵ τηϑυϊἀΐθγη, 410 Ὠογηΐηθ8. ἴῃ 
ΤογῸ σομνθηϊθθαηΐ. υ. Ῥογίχ. αὐ ΖΕ ίατι. 
χιϊ, 50, ὅγῶυ. 1,6οἰ. Η65. ο. 10. Ετη. 
εἰς τὴν ἀγορὰν εἰσιέναι ἵν, 2. 1. γιοί. 

Α 

ΑΘῈ; 

᾿Αγορασπσὴς, 5ΘΙΝᾺΒ ΟρΒΟΠΘΙΟΥ ἷ- 5. 2. 
“«Αἐμόγαδιιδ, φιΐ ϑρεοίαί ᾿πύσ ἰοσιην Ρ. 
171, ᾿Εκάλουν, ἵπφιῖ!, δὲ καὶ ἀγορασ- 
σὴν; τὸν τὰ ὄψα ὠνούμενον, νῦν δὲ, διψωνά-- 
σορθ. ΟΥἡ ἼΤαγψίον. αὐ ἔχγ8. ». 18. 
δα. ΚΝ. 

᾿Αγράφος, ΠΟῊ 5ουϊρίᾳβ ἴν. 4. 19, 
ἸΑγρεύμα, ᾿γϑθᾶα 111... 11. 7. 
᾿Αγριότης, δεν 11. 2. 7. 
᾿Αγρὸς»γ σοῦ, ἢ). 6. αγυτιη} ῥΥαίιηι; πον έιδ, 

υἴπθα 1. 1. 8. 
᾿Αγυμνάστως, 11. 1. 6. 5'ηθ. Θχουοϊ ίοπο : 

ἔχειν πρὸς ψύχη» ἔγισΟΥΪ ἰο]ογάπαο δά- 
ϑιιθἴατη ΠΟῺ 6586. 

᾿Αγχίνους, ϑαραχ, 11ϊ, 1. 6. 
᾿Αγῶνες σσεφανῖσαι υ. 2,.. 111. ἴ. 1. ἀγῶνα 

σιθέναι 111. 12. 2, ῬΥΟΡΟΠΕΟΥΘ ΟοΥζαηηθῃ, 
ῬΥΘΕΙΏΪΟ 51η}1}} ΡΙΌΡοβὶίο. ὃ περὶ τῆς ψυ- 
χῆς ἀγὼν, 1014. ςογέατηθη ἀ6 νἱΐα. 

᾿Αγωνίζεσθαι ἐν τῷ “λήθει 111. 7. 4, ΠΟΓΙΔΠῚ 
ῬΟΡΌΪοΟ ογαιϊομθηΣ ΒΘ ΘΓ; ἰῃ 4πἃ φοπίθη- 
τίοπο Ορι5 θϑί, ορρ. διαλέγεσθαι, ουτὴ ζ4- 
τ ΠΥ ῖθτι5. ἀἸΘθουοσο. 

ἸΑδεία, βϑουγίίαϑ 1]. 1. 5. 
᾿Αδελφιδῆ, δογοτῖβ ἢ]1α, βορυῖπα 11. 7. 2, 
᾿Αδελφὸς, ΘΘΙΉΪΠΙ5 11. ὅ. 19. 
ἼΑδηλα ὅπως ἀποθήσοισο, 4αΟΥΤα ονϑπέι5 

οϑὺ ἱποουζϑ 1. 1. 6: 1. ὅ. 9. 
᾿Αδοξία, τηδ]α οχἰβϑυϊτηδίῖο, ἰηΐδτηϊα, οοπ- 

ἰοπαΐι5 1. ὅ. 4. Ὄ 
“Αδρύνειν ἵν. δ. 8. δᾶ τηδίυχαἴοτα ροῖ- 

ὉΟΘΙΘ, ᾿ 
᾿Αδύνατος, ἰμῇγηγιιθ, ἰθηιΐβ 11. 1. 15, 

“γοιεῖν τι», αἱ ΘΠ ΟΟΥΘ Υ6 Π} ΠῸΠ ροίϊοϑὲ 1Ϊ. 
τ χϑν 

᾿Αεργείην οἰϊατη 1, 2. 56. 
᾿Αηδὴς, ΤΩΪΠῸ5 δ0αν5, (φοϑαβ. 11. 1]. 

13. ἐηδῶς ἐσθίειν, [αϑδιϊαϊο οἷδὶ ΙΑ ΡογαγΘ 
111, 18...» 

᾿Αθέασος, 4ἱ ποη νἱάρί 11, 1. 51. 

᾿Αδέμισαος, πρξατίαϑ ἷ, 1. 9,. 4111 1Π τὶ ἀϑέ-, 
ῥ“Τοφε 

Α 

ἤ ὁ; 



ΑΘΥ 

᾿Αϑυμεῖν, τεσ ἤουγθ ἵν. ὅ. 1.5. ΔΙ ΠΏ ΠῚ 
ἀοϑθροπάρσο [1]. 5. 20. 

᾿Αϑυμία, ΥΠΟΟΥΟΥ, ἀθϑρουϑῖο, 111. 12. 6. 
᾿Αϑύμως ἔχειν πρός σι, ἀοβρθύασε ἀθ σϑ ἴϊ. 

6. 18. 

Αἰδὼς, ΡιυάοΥ, τηθέϊι5 τ ρΙ αἰ ηἷθ 111. 7. δ. 
Αἱρεῖν ᾿Υ. γι γ6 υϑηαίίοα ΘΟἌΡΘΥΟ : ὅ)Ὸ. γ6- 

ΠΟΘΙ ΠΙαγο 11. ὅ. 16. 
Αἱρεῖσθαι, ΘἸίξοτο, στρατηγεῖν ἡρημένος 111. 

ὥς ΟἿ; ἱππαρχεῖν 111. ὅ. 1. ἐπὶ ἀρχῆς 
αἱρεῖσθαι 1. ὅ. Ὧ." νοΐ, ΤαΒ δ τι, Ἱ, 1 
τινα πρὸ, Ῥοτίιι5 οἰϊσεγο σαδτη 11. 5. ὅ. 
ἀντί σινος» ΡΥαυξοττο ἐν. ὃ. 4. Αἱρετέος, 

ΒΒΟΙΡΙΘη 15 1. 1. 7. 
Αἴρεσθαι πόλεμον, 550 ῖροσ Ὁ. ἦν, 4. 14. 

οἰκίας 5500 ΠΠΘ ΓΘ ἐρα685 111, 9, 7. 
Αἰσθάνεσθαι. μεσρίως αἰσθανόμενος, τη Θἀ]ΟΟΥΪ - 

[ΕΥ̓ αἰθηίιιβ, δοὶς τηρα! ΟΣ ΟΥ̓ 1 6] θ ἢ 5 
ν221.53. 

αἰσθάνομαι] Ῥμπογάϊάο5 ἃ δ: δρῶμεν δ᾽ 
ἂν ἄδικον οὐδὲν οὔτε πρὸς ϑεῶν “ὧν ὁρκίων 

οὔφε πρὸς ἀνθρώπων τῶν αἰσθανομένων 1. 6. 
4ϊ τϑοίθ οὖ δραιθ ἱπάϊσανουϊηί, ϑοθο- 
11 φρονίμων ἱπίογργοίαηξιι. δ1ΠΏ1|6 
ῬΦΠΘ οϑβύ αἰσθανομένους τῶν ἀγαθῶν τε καὶ 
κακῶν ἵν. 5. 6. αἱ θοπὰ οἱ τηδὶὰ 
ὩΟνΘ πῇ οἱ ἀϊβοθυμηΐ. σινὸς φάσκοντος 
ἠσθόμηνϊ. 2. 51. αὐαϊνὶ, αἰσθάνομαί τινας 
παραβαίνοντας ἵν. 4. 21. νἱάθο νΕὶ Διιάϊο 
αποβάδτη ἰγϑηβῖγα ᾿Θσθ ΠῚ ἰςίατη. 

Αἰσχύνομαι ἐπί πινι» Τὴρ ρααρέ τοὶ 11, 2, 8. 
αἰσχυνοίμην ἄν ἀντιλέγων, τὴ ρΡαάραϊ 
σοηίγδαϊσογο 11. 6. 59. 

Αἰσιάομιαι, ἀσΟιι50 ἷ. 1. 92, 
Αἰτίωαν ἔχειν, ΥΒΡΥΘΗΘΠΑΙ 11, 8. 5. 8.7. ἐν 

αἰτίᾳ εἶναι δ. 6. αἰτίαν ἔχειν σινὸς, οὐ].- 

Ῥδηη ΒΒ ἤ6γ6 1. 9, 97, 28. 
Αἰσιώφσατοι τοῦ πείθεσθαι, 4] ΤῊ ΧΙ Π]Θ βαπί 

διισίοτοβ αἱ ραγϑϑίιν ἵν. 4. 15. 
Αἰχμητὴς, Ὀ6Ι]αΐοΥ 111. 2. 9, 
᾿Ακέοῤναι»γ τη θου 1]. 7. 1. ν 
᾿Ακίνητος, τηοίτι ΘΆΓΘῊΒ Ϊ. 4. 4, 
᾿Ακμάζειν σοῖς σώμασιν, φογρογίδυβ γοσοθεῖβ 

6556 ἶν. 4. 95. 
“Ακοὴ, δυάϊεις 1. 4. 6. 
᾿Ακολασπχοτέρως ἔχειν, σρός 71 ᾿πἰοτηρογδη- 

(15 γ6 δ]ϊηιια αἱ 1ἰ. 1. 1. 
᾿Ακόλουθος, ΡΘαϊββθαι8, ΒΟΥ Ὲ5 4 ΠΟΥᾺΠῚ 
᾿ΒΆΓΟΙ ΠΪ5 ΟΠιΙδίι5 Βϑα ιν 1, 7. 2: ΠῚ. 
5. 4, 6. 

᾿Ακούειν σολλῶν, 6 Τ]Ὸ]{15 δι αἶτο ἴ1. 4. 1. 
σοὺς παλαιοτάτους, ὧν ἀκούομεν, ἀθ α]- 
θι5 ἴα πάο διε ἰν μηιι8 πὸ . 9. τοὺς σα- 
λαιοτάτους ὧν ἀκούομεν προγόνους 11}. 5. 

9, Ῥοδείσυπι οϑὲ εἴ τιν᾽ ἀκούεις. 

"Ακουσβια, το5 δάϊτα ἡποιηάα 11. 1. δ. 
᾿Αχρασία, Ἰῃτοτη ρογητίδ, φιῖα 5ἷξ υ. ἵν. δ. 

)0Ρ05. ἐγκράτεια. ΜΊαΘ ἴῃ καρτερικός. 
αἰδὲν ϑώραξ, ἴποτὸχ 4υϊ δοσυγαΐθ ἀρίι5 

Ὦ ΠΟΥΡΟΥΙ, αὐ αϑὶ ΔρΡΡΙΪσαίιι5 11}, 10, 1 5. 

2 ΑΜΕῈΕ 

᾿Ακριδοῦν, ῬΥΌΡ6 Δ] ]ογο ἵν. 9, 10, 
᾿Ακριξῶς ὁρᾷν, ἱπίογ! ΟΟι]15. ἸΣΥΘΕΟΤΕΒ 

9.. 14. 

᾿Αλαζονεία 1. ἤ. 1. σὸ ἀλαζονεύεσθαι, οΞίεῃ. 
ἰαϊίο ὃ. 5. ἀλαξονικὸς, ΟϑἰΘ Πα Πα] σὨΡρ]- 
ἄπ8.1. 5, 5. 

᾿Αλγηδὼν, ἀΟΙΟΥ 1. 9. 54. 
᾿Αλεεινὸς, ΘΑ] τ5 11, 8. 9, 

᾿Αλέξεσθαι τὰ κακὰ, ΔΥΘΟΥΘ ἱν. 5. 11. 
᾿Αληϑεύειν, νΘΥ τ ἀΐσοσο ἱ. 1. 5. : ἴ!. 6. 86. 

ἀληθινὸς, ΝΘΤῚΙΒ ἢ. 6. νῖνιτιϑ 111. 10. 7. 
“Αλίσκω, ἁλοὺς», ΟὈ}5. 4115 ΔηΪ πηι πι σορῖξ 

τ, 5,10. 

ἼΑλκιβμος, ἔογεῖϑ 111. 5. 8. 

᾿Αλλὰ μὲν, ἴτηο 1. 2, 2, Ξοα νἱάρ Αἀάορπᾶα. 
ἀλλὰ μήν γεν, Θῃΐπλ νετῸ 1. 6. 90. οἱ 
βθρίπβοι]θ, ἀλλὰ μὴν καὶ, ργεεΐογρα 1. 9. 
4. ἀλλὰ γὰρ, νΟΥτα ΘΠΪΓΩΥΘΙῸ 11. 1. 17. 
ἀλλ᾽ ὅμως, νοΥῸΠίδτηθη ἴ1. 4. 7. ἀλλὰ, 
ΜΕΥΟ, 8806, δ8ογυὶϊ αὐιγηναίϊοηιὶ, ἀλλὰ 
σ΄ορεύσομιαι, ΨΘΏΪΔΤΩ Υ 11. 18. 

᾿ἸΑλλοθεν οὐδώμοθεν, ΘΧ ἢ Αἰϊα αὐθο 11]. 
5. 12. ἄλλοθι οὐδαμοῦ, τιαβαπατα δἰ ὶ 1. 
4. 8. ἄλλοτε ἀλλαχῇ ψαύειν τοῦ στόμα- 

πος» αἰνουῦβαβ ΟὐἿβ ρασίθβ σοῃτησοΥο ἷ. 4. 
19. 

ἼΑλλος, 6. ρόῃ. 8οὶϊ. ἀσὸ, ἀϊνογθιις ἃ, ἵν. 
4. 25. ἄλλο ἱγεοἰϊσίέων ἵν. ὅ. 9. ἄλλό 
τι ποιεῖν ἢ, σοπίτα Δ]Π]Παυϊὰ ρθοοᾶγο 1. 9. 
55. 

᾿Αλλοῖος, ἀϊνουβιιβ ΠΙ. 10. 6. ᾿Αλλοῖσς, 
οὐδὲν ἀλλοιότερον διαβιοὺς, νἱΐδο. Γαϊο ΘΠ 

αϊνουβαγα τ ἰὴ βθοὰέιβ, ἵν, 8, 2. 
ἔΑλλως, ἰΐαπη ΟὉ οαιβδιη, 8}115 πὶ σοθὰς ἱ. 

2. 47. ἄλλως τε καὶ ἐὰν ἸΠΡΙΪΓΗΪ5 5ἱ 
οἰΐαπη, ΟῸΤ ῬΟΙ 86) {ΌΠ 5] ἱ. 2, 59. 
φοΐ. 

᾿Αλύπως, 5'π6. ἄκτηηο, 5'πο οὔδηβίοπο ἢ, 
6.22, 95. 11. 1.406 

᾿Αλυσιφελὲς», ᾿ππι 116, ἢ, 6. ῬΟΥΠΙΟΙ ΟΘΌ τα 
7. 4. ἀλυσισελῶς, Ἰγυ 116 Γ, τηΐβουο ὅ. 9, 

ἼΑλῴιφα, τὰν Ροϊοηΐα 11, 7. 5. ἀλφισοσοῖα, 
ΡΟΙθπίδ οοπΐροιο δι 6. 

᾿Αλώσιμος, 41 οαρὶ Ροϊεϑὲ {{Π. 11. 11]. 
ἽΔμα σ᾿οιῆσαι» υηβοτ ̓ ς 8..19. 
᾿Αμαθὴς, ϑηρίον ἀ ἀμ βέσι σάτεν ἵν. 5. 1]. γοί. 
ὑλναχννέρωμη, σὰ, ἴῃ αυϊθιιβ ΟΥΤΟΥ ΘΟΓῚ- 

τηϊττιν 1. 9, 9. 
᾿Αμβάτης Ῥῖοὸ ἀναβάτης, 8.7. ἱπσεὺς 111, δ. 

᾿Αμβλὺς, Βοθ 65, βιιρί 8, ἢ, 9. δ. 
᾿Αμείβεσθαι ἀξίαις χάρισιν, δταιϊατη ΥΘΕΟΤΓΟ 

εξ Ρᾶν οϑὶ ἦγ. 9: 1δ: χαριζόμενος σὸν 
αὐτὸν σπρόπον, Θαπάθπι ΘΎΔΙΙΙῺ ΓΘΙΌΓΓΘ 
ν]οἰβϑῖπα 15..11]. 12. 

᾿Αμέλειν ΡΤΟΙ , σοτίο 1. 4. 7: ἵν. 4. 6. 
᾿Αμελεῖν σοῦ ᾿υφινῥω;, ΠΟ ἰγϑβοὶ 11. ὅ. 9. 
᾿Αμελὴς», ΠῸΠ]Δ πὶ ΘΌΧΑΤη σΘΥΘ ἢ 5 1ϊ. 6. 19, 
Αμεμσσα, ἱπίθρτα, χαϊθιιβ ἢ] νἱεϊ ἰμθϑὲ 

111. 10. 9. 



ΑΜΟ 

ἸΑμοχθος» οὐϊοβιι5, ἰΔΌΟΓΘ ποῃ δυϊραίιι5 1]. 
1. δδ. 

᾿Αμσεχόνη, ν ΟΞ πη  ΠέιΠη, 1. 2, 5. 
᾿Αμύνω, ΡΥΟΡΊ]50 501}. 0 Αἰ τογῸ, ἀρούνομοαι, 

ΡτΟρΡ ἶβο ἃ τὴ8 ἴρ50 ροχίσαϊιμη, ἀοίθπαο 
ΤῊ 1]. 1. 14. 

᾿Αμφί οἱ τινὰ, ὃ. 7.. ἢ .; 4.8: 
᾿Αμφίβολος, ΔΏΘΘΡΒ 1. 2. 55. 
᾿Ακφιλέγειν, ἀιιθίταγτο, ΑΡοΟ]. 12. 
᾿Αμφίλογος» ἀαθῖιβ ἱν. 2. 54. 

᾿Αμφοςέρωθι, ὈΚῚΠΑ.6 111, 4. 12. 

Ἶ4»} ψιάθ οὐκ ἄν. 1π Ιοοο 1. 2. 6. σαρ᾿ 

3 ΑΝΗ 

᾿Αναμένω ἕως, ΘΧροσίο ἄγη ἷν. 3. 18. 
᾿Αναμοιμινήσκειν τι σινὰ, ἴῃ τηθτηουίδγῃ δἰ οιιὶ 

γθνοσδύθ [1]. 5. 9. 
᾿Αναρφίλογος» τη πηθ ἀΙι5. ἷν, 2. 54. 
᾿Αναϊμφισβητήσως, Ὠδυα ἀιἷθ ἵν. 2. ὅδ. 
ἴΑνανδρος, Ἰσίανιιθ, 00}. ἀνδρεῖος 11. 1. 15. 
᾿Ανωπαυσήριον, ἴΘΙΏΡΙΙ5 αιιῖθ 15, δόσιν μοίϊι, 

γ65 συϊοῦ σαρίθη δ δοσοτηϊηοάαία ἵν. ὅ. 

᾿Ανασπείθω, Ῥοτδαδᾶθο 1, 2. 52. Ξοαπθηΐθ ὡς 
εἴη : ἐσθίειν, ἵπινῖίο δα ράἀθηάμγη, θχοϊίο 

πεπσαμένα ὄμματα, 11. 1. 22. οοι]ὶ 
ἾΑν ΡΓῸ ἐὰν 11. 2. 12, 14. " ουρϊα! αἴθ Θἀθηαὶ 1. ὅ. 6: 11, 11. 10, 

ὧν ὧν λάβοιεν σὸν μισθὸν δι (α1}π|5 Θ55θῦ 

λάβωσιν. ϑῖο ὑφ᾽ ὧν ἄν βούλοιτο ἴ. 2, 

55. δὶ ἰάτηθη Εἰ υ1 δ] 41 βούληται ἀδηΐ. 
ὅντιν᾽ ἂν αἰσθανοίμεθα ἱ. δ. 1. Ἰϊνοίβα 
γαῖϊο νἱἀθίυν 11. 6. 29. μὴ ἀποκρύδαπου 
με οἷς ἄν βούλοιο φίλος γενέσθαι. 815 σκο- 

πεῖν ὅ τι ἄν ἢ λέγων ἢ πράττων ὠφελοίη 
σε καὶ εὐφραίνοι 11. 10. 6. 

᾿Αναβάλλεσθαι, ἰπ αἰϊπὰ τορι αΙ ΠοΥτα 
11.2.6. 8: 

᾿Αναβατικὸς ἐπὶ τὸν ἵπ'σδον, ηαἱ ἔδοῖ]6 οἵ δοῖΐα 
οααστη οοηβοθηαῖς 11]. ὅ. 5. 

᾿Αναγκάζειν σὰ ᾿Αφροδ. τὰ απογρα α[], Πδ- 
ἴυγα 'ρβα ὨΟῚ δε! πη] δηΐο 11. 1. ὅ0. 

᾿Αναγκαῖα, οογΐα, ΠΟΤ ΤΩ ονθηΐξιιβ δῦ Π6- 
ΟΟϑβαυΐα5 1. 1. 6. ἀναγκαῖοι, ὨΘΟΘΒΒΑΤΙ,, 

δἰηπίταίθ νοὶ σορπαϊίοπθ σοηἼαποι ἴ1. 1. 
14. ἀναγκαῖα, νοϊιρίαίο5 τηαχίπηθ Ὠᾶ- 
ἔπγ8165 οὖ Πθοθϑβαυῖο ἵν. 5. 9. 

᾿Ανάγκαι, προρϑϑιζαίοθ, ἰθροβ πδίμγο 1. 1. 
11, 15. ἀλγεινόταται, οαἸατηϊαῖα5. στὰ- 
νἰβϑί γε 111. 1.2, 2. 

᾿Ανάγωγοι ἵπποι 111. ὅ. 4. πυιηΐ, 41 ΠΟΙ 5ιιπί 
ἀουηῖ!, οφατηαθ ΟὉ Οαιιβᾶτη οΟη απ 665 
αἴχιιθ ᾿ἱπαί!!65 θ6110θ. κύνες ἀνάγωγοι 
ἵν. 1. ὅ. φαΐ πομάσῃι δαπί ᾿πϑεεατ, 
αϊθ ποοΐν τυϊο αὐρεγιοϊιοι εἰγιά. 

Ανάδελφος, ἔτδΔίγοτα ΠῸΠ ὨΔΌΘΠ5 1]. 5. 4. 
᾿Αναδιδόναι, ρΡγοάποργο ἵν. 5. 5. ᾿ 
᾿Αναιδῶς ϑεᾷσθαι, τωρ ἀοπίου ἢ. 6. ΟΟΙ]15 
ΔΡογ 5. οἵ ᾿σγθίογεβ ᾿πίσογι ἵν. 8, 14. 

᾿Αναιρεῖν, τοϑροηάογθ, ἐδ ογαοιμίί 1. ὅ. 1. 
ϑοΙθηπ6 ν Υθιιτη. 

᾿Ανακηρύστειν 11. 10. 1. ργεοοοηΐ5 νΟ66 ΡγῸ- 
τηϊίογθ. 

᾿Αγακοινοῦσθαί πινιγ ΠΟΥΩΠ σᾶ ΥῸ ΟἸΠὶ 4]. 

ἰδ. 8, 
᾿Ανακομίξεσθαι, Υοοιρογαγο, ὁ ἴωρα τοίγα- 

ΠοΥο 11. 10. 1. 
Αναλαμβάνειν τὴν ἀρετὴν, τΘοιρούαγο 1], 

δ. 14. 
Αναλώματα 5γγ7ι. δαπάναι 5ιγηίι5 111, 6. 6. 
Αναλκις, θοςο}}}15 1. 2, 58. 
Αναλογίζομιαι τὰ δεινὰ 1π0]] Σο, τορατο, 11. 

1. 4. 

᾿Αναμάρτητον γίγνεσθαι, ΠΟ) ρΘΟσάΥΘ ἷν, 2, 
26. ἀναμαρτήτως, 5ῖπο νἱ(ἴο 11. 8, 8. 

(οἱδ ἀρου, ΟρΡροβίο τηοάδβίογασω οὐ} 15 
᾿ Αο]6ο.15 βουηϊδρογεῖ5. 
᾿Ανώρμοοσσος, ἸΠΟΟΠΡΎΙΠΙ15 111, 10. 1. 
᾿Ανάρπωστος», ΔΡΥΘρΡία5, ν. 7. ἷν. 2, ὅδ, 
᾿Ανασπώμενα, Βα ΐϑατηῃ {Γαοία 11]. 10. 7. 
᾿Ανάσταπον γίγνεσθαι, ΘνΟΥ τ, ἀοΙΟΥ ἷν. ὦ. 

29: 

᾿Αναςιθέναι, {τῖριιογο, ἀἰϊσθηίθυω ἱπάασουο ἷν. 
6. 15. (Ἰραοτο, ἐδ υϑγϑο 5. γιοηιῖγιο ἰἰϊ. 
14. 7. ἀνατίθεσθαι, ἴῃι γαϊϊοηῖθιι5. ριυίδῃ- 
αἰ εαἰσ]οβ τοίγαπουο 11, 4. 4. τοιγασίαγο 
βϑῃΐθηΐίδίῃ 1. 9, 44. 

᾿Αναπρέφεται τὰ ζῶα, Δἀοϊοβοιπῦ οἱ οὔθο- 
οαπῦ Δ] Δ] 14 ἵν. 8. 10. 

᾿Αναφαίνειν, βΒρθοοίηάιιηι ρτοάθγο ἱν. 5. 4. 
ἀναφαίνεσθαι, 6556 11. 2, 14. τὴν δόξαν 
ΑΡ. 9. ἀνασέφηνα ϑύων Αροϊ. 24." 

᾿Ανδρασποδίξεσθαι, ἴῃ 5οΥνι του τράϊροιο 
1. 2. 2: ἵν. 2. 14, 15: ἱ. 2. 62. 

᾿Ανδραποδιστὴς, 4] 1ῃ ϑογνιυαΐθηι Πουΐ 65 
ΔΌΓΙΡΙΕ 1. 92. 6. 

᾿Ανδρωποδώδης, 56ΥΝ}Π1 ἰηρσθηΐο ργςαϊίιι5, 
110 Ύ8}15, ἷν. 2, 29, 00}. καλὸς κἀγαθὸς 

νἀ 16 ὲ 

᾿Ανδρία ὁρρ. δειλία 1..1. 16. φιϊὰ οἷἐ υ. ἵν. 
οἵ ἀϑϑ 

᾿Ανδριανσοητοιεῖν ἀ11ι 1.9: 
᾿Ανδριανσοποιία, δίαυιαγα 1. 4. 8, 
᾿Ανέγκλητος» 1πομ]ρδίι5 1. θυ. 

᾿Ανειμένως», ΥΘΙΏ1556 11. 4. 7. 
᾿Ανελεύθερος, 11ΠΠ|Π 0 γᾺ}15, ἃ αἰ σηϊαίο ᾿χομλΐ 5 

ΠΠΡουὶ οἱ ργαάοηί5 δ] θη 1. 2, 29. ποὴ 
ρου ἷν. 5. 4. 

᾿Ανελίσαειν, Θνοΐνουρ, ὧδ {ἰγὶς υοἱογιηι χιια; 
θγαγιέ υοἰἱειηιῖγια ἱ. 6. 14. 

᾿Ανεσιστήμων, Ἰρμαιιϑ 1]. 5. 7. 
᾿Ανεπισσημοσύνη, ἱἸρπῃογαῦίῖα 111. 9, 6. ποί, 
᾿Ανεπίσκεπτος», 5106 σαγα οὐ ᾿πϑρθοίίομο 1Ϊ. 

4. 8. 

᾿Ανερᾷσθαι 111. 5. 7. Ποί. 
᾿Ανευρίσκω, αι οί τὴ τϑροσῖο ἰΪ. 9. ὅ. 
᾿Ανέχεσθαι, τοἰογαύο ἵν. 5. 9. ἀνέχεται εὖ 

πάσχων, ᾿ἰθοηίοΥ δοοῖρὶέ οποία 1. 6. 4. 
᾿Ανεψιὰ, Τναίτῖς. Π]1ὰ, σοη βοῦν πα 11. 7. ὦ, 
᾿Ανήκεστος πονηρία, Ἰη58 Π8}}}15 πιούιμαι ΟΟΥ.- 

γΤιιρίῖο 111. 5. 18. 
᾿Ανήκοος»γ αἴ πο Δι 11, 1. 51. προ]. 

Σ 



ΑΝΗ 

5, τιιαΐδ, φαΐ ποῖ ἀἰάϊοῖς ἃ ταδρδίγο ἷν, 
7. 5. 

᾿Ανὴρ, τηδτῖτιιϑ 11, 2. 25. 
᾿Ανθοώπειω, τὰ, ατίοαΒ Ὠυτηδηθ ἴ. 1, 15. 

υἱγίαΐοβ, δὲ 8116 Τθ5. δΧ β'ΘΠΘΙΘ ΣΩΟΓΌΙΩ 
δ, 16, 19. 

᾿Ανθρώπινα, τὰ, το5, 4185 γΌ]σο πηαρηΐ ἔδὰ- 
οἰαηΐ, αὖ ορ65, αἰν τ, σ]ουῖα, ἴ, 8. 4. το 5 
4116 Δα Πομπηΐπθ5 ρους Πρηΐ γα] ΠΊ6, ΠΟΤῚ - 
ῬΘ ΓΊΟΥΘ5 εὖ δοίοηθϑ Πουηὶπαπι, ἀοο πᾶ 
ἀδ νἱτίατα οὐ ξο]οἰταΐθ σοπηράγαηαα 1. 1. 
12, τὸβ. Πυμηδηξ 1. 4. 16. ἀνθρώπ' 
πράγματα 5ιιηΐ δΔοίίομ65, 41185 ρακίαφαςις 
δα 1105 Βογράηθβ, σα ϊθιι5 686 56. δῦ ΠΕ 
σοπξ δυΐ ργοϑιηῦ ἱν. 6. 5. Νοη ρεηϊέο- 
δὲὲ σογιξιιίϊ55ε Οἴαυ. Οἷσ. ἦν αἰϊνίπαθ. 
Ἐγηοοί. 

᾿Ανθρώσιον, ὨοτητΙΠοῖο 11. 5. 16. 
Ανθρωπος. τὰ ἐν ἀνθρώποις φίλτρα πάντα 11. 

ὅ. 14. ὅσαι ἐν ἀνθρώποις ἀρεταὶ λέγονται, 

πάσας ἰϊ. 6. ὅ9. καλὸν εἴπερ τι καὶ ἄλλο 
σῶν ἐν ἀνθρώποις 111. 6. 2. οὐδὲν ἀνισώςτε- 

ρον σῶν ἐν ἀνθρώποις. ΘΙΤΉΙἸ6 οβὲ σὰς ἐξ 
ἀνθρώπων πληγὰς ἀρνιά “ΖΦ. Π] ἀπ τη. 

᾿Ανιαρῶς ζῆν, ΘΟΥΠΤΩΠΟΒΘ ΥἿΨΘΓΘ 1. 6. 4. 
᾿Ανίημειν ΥϑΠ 0 ἢϊ. 10, 7. ἀνειμένω;, Υγ6- 

Π11556 1]. 4. 7. ἣ 
᾿Ανόσιος, αι Οἤοα, απ οὔτ 1260 μη 

Βοτηϊη]θα5 βιηΐ ργρϑίαπαα, πορ] οὶ, ἱτα- 
Ρία5: οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον ἴ. 1. 11. 
φὰ ἀνόσια 7υπρίϊαν «οῖς ἀδίκοις καὶ αἰσ- 
χροῖς ἴ. 41...1.9. 

᾿Ανοχαὶν Ἰπά αοῖθ ἷν. 4. 17. 
᾿Ανσαγωνισαὴς, ΔανοΥΒΑΥ5. ἴπ ΟΟΥίΔΡΉ]ηϊ- 

Ριι5 11, 6. 26. 
᾿Αντάξιος οἰκετῶν, 56 ΥΥ5 ὈΥΘΙο σοπίγα οᾶ- 

ΤΊΟΥ 11. 10. ὅ. 
᾿Ανφευεργετεῖν, σΥΔΊΙΔΤΩ ΤοΐοΥτο -1]. 6. 4. 
᾿Αντέχειν, ΡΟΓΔΌΓΑΓΘ, ὅψη. διαμένειν ἵν. 7. 7. 

ἀντέχεσθαι χρημάτων ΔΡροίθιβ ορεβ 111. 
ὃ. 8. Ι 

᾿Αντί σινος προαιρεῖσθαι, ῬΥΦΟΙΌΤΥΘ Δ] οι 11, 
7. 10. 

Ανσιδικεῖν, ΠΠοπ 5101 ᾿πνίσθτα ΤὩΟνΟΙῸ ἷν. 
Α,, .8. ἐτ 

Αντιλέγειν ὑπὲρ δικαίων, 11]. 5... 19. οἱ «ερὶ 
τῶν δικαίων ἵν. 4. 8. ἀ6 7υγ6 αἀἰδοθρίδγο. 

᾿Ανφτίσαλοι, ΔΑνΘΥΒΆΥΙΪ ἴῃ Ριρπα, Ποβίθϑ 1]. 
Ι. ὅ, 4. 

᾿Ανφισοιεῖσθαι ἀρχῆς» 11. 1. 1. οἰ ποῦ ἄρχειν 
7. δρροΐουθ ᾿πηρουϊατα : χρημάφων, ἃΡ- 
Ῥοίοσγθ ορθβ 11. 5. 8, σῆς σέχνηξ, 
βία Ἰοβιπ 6556 ἈΥΟΪΒ 111. 14. 6, 

᾿Ανσισίθημι, νἱοἰβϑίτη ΡΟΠΟ 11]. 14. 1. 
᾿Αντιτάσσεσθαι, ΔΟΙΘ ἢ. ΟΡΡΟΠΟΙΘ 11. 6. 27: 

111, 5. 4. } 

᾿Ανυσόδησος, αἰδοα]σοαίι5, 4υἱ ποαῖβ. Ρθα]- 
θ115 Δ ]αΐ 1. 6. 2. 

᾿Ανυπόστατος, οὐ γροδίϑεϊ ἤθη ροίοϑί, αὶ 
ονντῖη, νἱ ΠΟΙ 1ν. 4. 15. 

ΑΠᾺΛ 

᾿Αξία, 80. σιμὴ, Ῥτθίίατη, φβιϊσηδίίο 1. 6, 
11 8... 8. 8, 

᾿Αξιόλογος ἀνὴρ, Ἰαυάρ ἀΐρηιι5, υἱγ τηδρηϊ 

ῬΔ4Ὀ1115, Ιαιρ ἀἴρπα 11. 1. 20. ἀξιολόγως» 
τροίθ 1. 5. 5. ἥδεσθαι ἵν. 5. 9. 

᾿Αξιομακάριστος ἈΡοΙ. 54. αϊρπιβ ααϊ Ρθᾶ- 

[15 ΡΥ σθίαγ, 
"Αξιος ϑανάτου φῇ ἀόλειἱ. 1.1: 1.. 2. 62. 

αἴνθυβο βθῆϑιι οϑί ἄξιος πολλοῦ σύμμαχος 
ἐκείνοις 1ἴ, δ. 1. ὁπόσου τοῖς φίλοις ἄξιος 

11, 5. 4. οὔτε τῇ πόλει οὐδενὸς ἄξιες ΑΡοΪ. 
δ1. φοὶς ἀνθρώποις ἄξιον εἶναι ζῆν 1. ὅ. 5. Τὴ 
ἩΙ]οηϊοῖς ἵν. 4. 6. οδί οὔκ ἀξιοβίωτον 
εἶναι. ἄξιον ἀφοορί, 1. 5. 8. ἀξίως μνήμης 
ἥδεσθαι ἰάοτη φιοά ἀξιολόγως ἵν. δ. 9. 
ἄξια μικροῦ, ῬΑΥΝῚ ἐσ τηδπαα 1ϊ. 1. 19. 

᾿Αξιοπσέκμαρτος ἷν. 4. 10. 4] ΔΥΡῸΤΩΘΗ ΤΩ 
ΤΟΙ αἰϊσυ) 5 Ῥυθθί, ᾿παϊοϊ ται. 

᾿Αξιοῦν, αἰρῃατὶ, ἀϊρημπι }πἀΐοαγθ ἱ. 4. 10. 
ϑασλ ΟΘΏβοο, σοὶ ]θ ἴϊ. 1. 9, 12. 
σινά τιν ΥΟσΆΥΘ Ποῖα αιϊὰ 11]. 11. 12. 

᾿Απσαγγέλλειν, ΥΓΒΠΙΌΠΟΙΆΓΘ 1. 2. 55. 
᾿Ασπαγορεύω μὴ διαλέγεσθαι ἵν. 4. δ. 
᾿Ααπλλαστσειν αἰσχρῶς καὶ κακῶς, στη ἀ6- 

ἀοοοῦθ δὲ ἀδῆηηο ἀϊβοράθγ 1. 
ἀπαλλάστεεσθαι (6 γδο δὲ ἀσοιιϑαίογο ὑ. 71- 
11. 9. 6: τινος, 8]1συ}ι15 αἀἰβο ρ] πα ΠΟῊ 

ΘΙΏΡἢ] 5 αἱ 1, 2, 24: ἐκ τῆς ὁδοῦ, ᾿[ἰΠ 6 Υ6 
ΔΒ οἱ "]. 15. 6. 

᾿Απαράσκευος, ἱτηραγδίιι5 11]. 4.11]. 
᾿Απάτη, ἔγαιβ, ἐδ ἰαψιιθο φιιὰ ἐογιαϊίιι" αὐὖἱ- 

διυι5 11. 6. 9. - 
᾿Ασεικάξειν τινι σι, ΔΒΒΙ ΓΩ ΑΥΘ, βρθοΐοπι τοὶ 

ΕΠ Όγτηαγθ, δα β᾽ πα Πα ἀϊ πθιὴ Ἔχ ρυϊταθυο. 
ἀπεικασομένους ᾿ἰ 11]. 1. 

᾿Απειλησικὰ δμμᾶταγ Τηϊηδοθα ΟΟῈΪ [Π]. 
10. "8, 

᾿Ασεισεῖν, 566. 1Π 8 η|ξ. ᾿η οΥἴσοΥ 1, 9, δ. 
᾿Απείργειν τινὸς, ΔΥΌΘΥΘ 80 4]. 11. 1. 16: 
ἦν. 5. 6. 

᾿Απειρόκαλος, Ποποβίϊ οἱ ἀθοοῦΐ θσρϑὺβ 11]. 
10.. δ. 

"Ασειρος χαλεσῶν, αυΐ ΠΗ] τηο]οβίῖεο οχ- 
ῬΟΥΐι5 οϑί 11. 1. 95. 

᾿Ασείρως ἔχειν πρός τι, Ἰτηρου τη 6556 τοὶ 
11. 6. 29. 

᾿Ασενιαυφίζειν, ΒΟΥ ΔΗΠΙΠῚ ἴῃ ΘΧΊ]ΪΟ 6556 1. 
ὅδ. 15. ΒΌΠΚ. δὰ Τί. Ρ. 59. 

᾿Ασεργάζεσθαι, 1. 6. 5. ἀΘ 60, 4υΐ τηργοθᾶθ 
σοπαάμποίιβ ΟΡΟΥΔΠῚ βιι8πὶ ἰοσδῖ, δέτυας 
αδαγϑεοϊίογι, αὐ ἱ. 4. 4. οςὲ ΘἸαθοσατο. 

᾿Απερύκω, ἄγσ60, ΡΙΌΡΟΙ]Ο ἱϊ, 9. 9. Κεγδιίηι 
“τοι τικώστερον. 

᾿Ασπέχϑεια, οἀϊιηη 1ϊ, 7. 9. ᾿Ασέχϑεσθαι, ἰῃ.- 
ΥἸΒῚ1Π) 6556 1], 9, δ, ὃ 

ἔΛσισφσος, αἱ Πάρτη ἀδίδη) ΠΟη βογναΐ, ροσ- 
ἤάυ5 11]. 6. 19. 

“Α“λοΐϊζεσθαί τι, ἴῃ Υ6. 56 5[ΠἸρΡ]σθτὴ Ῥυξ- 
θέτο, δίῃθ ἄοὶο ἵν, 9, 18 ᾿Ασλοῦ; πρός 

γ 8. ὶ 

οὐ ἑν ενὰ 
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τινα, 5ἴπ6 ἔγαιθ οὐρὰ «]. ἱν. 2, 16: 
δροσίιβ, 4] προ 5ἰτηι]αί πθο ἀἰββίγαα]ας 
111,..1..6Θὄ;. ἦν. 7) γ.12 

᾿Απὸ στόματος εἰπεῖν, ΤαΘΠΔΟΥ (Θ᾽ ΘΧΡΟΠΘΙΘ 
11. 6.9: ἀπὸ ταὐπσομάτου, θυ 5ροηίρ, 
5[Π6 τηδρβϑίγο ἱν, 2, 2 οἱ 4: ἀπὸ κυάμου 
καθ΄. υἱά. κύαμος: ἀφ᾽ ἱαυτοῦ, υ]ίτο, 
ΡΥΪαβαιδπη ἃ (6 τοροίαχ 11. 10, δ, ὅ, 

᾿Αποβαίνειν ἐπιλησμονέσσερον, γ6 4] ΟὈ]ἱνΙο- 
Βίοσθιη ἷν. 8. 8: ἀσποβησόμενα : 486 
οοπεϊηροπέ ἰ. 1. 6, σὰ ἄδηλα ὅπως ἂν 
ἀποβήσοισο 1.1. 6: ἷ, ὅ. 2. 

᾿Αποβλέπω “πρός σε εἴ μοι ἐθελήσαι: ἄν ἐξηγή- 
σώσθαι τοβρίοἷο δὰ 6 οἱ βχϑρθείο 81: 
ἷν. 2, δ. πρὸς ἐκεῖνον ἀποβλέπειν, ὁπότε 
σπουδαίου ἀνδρὸς δεηθείη ἵν. 2. 2, παρὰ 
σοῦ ὠῷφ:λησομένοι ἀποβλέπουσι (οΟΠΟΙΏ. 
1. 8. ΟἿ ᾿διάθτα χνυ!. 2. οὐ δὰ Ηΐϊβῖ. 
δύ. Υἱ. 1. Ρ. 557. εἰς τὴν ἑαυτῆς σκιὰν, 

γτοϑρίοοτα δά ϑιιαπὶ ἘΠΊΡΥΔΠῚ 11. 1, 29, 
Απογεισόω, ΒΘ ΡΥΠαΪΟΥ τ το τητηϊο 

Ϊ. 4. 6. Τεῖσα αυϊά 5ἰπέ, ν]46 ἴῃ ΕἸρΡίπλ6- 
το Ρ. 287. 

᾿Απογυμνοῦσθαι, 58 ἀφ αγ6 Π], 4. 1. 
᾿Αποδείκνυμιγ ἀθοΙατο, οβίθμαο, μωραίνοντας 

1.1.1]. ἀποδείκνυμαι γνώμην, αι1ἃ 56η- 
ἐἰατα Ῥγοΐουο ἰν. 4. 11 : ἔργον μέτρῳ ἵν. 
7. 2. υἱάδ ποί. 

᾿Ασόδειξις, ἀοτηοποίγδίϊο, ρυορδίϊο τοὶ οοτία 
ἵν. 6. 16. 

᾿Αποδειλιᾷν, 111,12, 2, ῬΥδ6 ἘΤΊΟΥΘ να] 56ρ"- 
πἰτία δηϊπηΐ ἔσρογθ Ῥθυϊοα]ατη. Τιοοα5 
εϑὺ Ε]ατοηῖβ ρἰαπα Βθτηϊμιι5 οδάθπλ ἀθ 
ΤΌ ἴῃ ῬῬτοιαρούα Ρ. 118, εἰς παιδοτρίβου 
ἀποπέμπουσιν; ἵγώ στὰ σώματα βελαίω 
ἔχοντες ὑπηρετῶσι τῇ διανοίᾳ χρηστῇ οὔσῃ, 

καὶ μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾷν διὰ τὴν 
“᾿νηρίαν σῶν σωμάτων καὶ ἐν σοῖς σολέ- 

ὠοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πράξεσι. 

᾿Ασποδέχιομοαι, ᾿πι6 Πρὸ ἢϊ, 10. 15: σινα, 
ῬΙΟΌΟ 1, 2. 8. 5Ε]ΌΟΥ 8] ου]ιι5 αἴ501ρ]1- 
Πδτὰ ἶγ. 1. 1. 

᾿Ασποδηρκεῖν, ΔΌΘ6556 ΡΘΥΘΡΎΘ 11, ὅ, 12, ἀπο- 
δημία, ρουθρυῖηδίο 1], 8. 1. 

᾿Αποδίδωμι εὐχὰς, νοῖᾶ ῬοΥβοῖνο 11. 2, 10: 
χάριν, σταίίατη γθίοσο δ. 17. ἀποδίδομαι; 
γϑηάο, ΔΑ! θηο 11. 5. 52. 111. 7. 6. 

᾿Αποδοκιριώξειν νόμους, Δ] αΥ6, ἸΘρθ5. ἷν. 
4, 14. 

κι.» δυΐασογο εἰ6 δοῦυο ζιριεῖυο 11. 10. 
Οἵ, δὰ Ουτορ. 1. 4. 96. 

σ. Σ μὴ ῬΙῸ καλεῖν, ΔΡΡΘΙ]αγο, νοσᾶγο, 
1, 2. 6. 57: 1, 6. 15: τινὰ σὸ ὄνομα, 1]. 
2. .1. 

᾿Αποκάμνειν, ἀρ ΔΕ σΑΥΪ 11, 6, 58. 
Αποκινδυνεύειν ἔν σινι, ῬΟΥΙΟΪ τ ΤΓἌσΟΥΘ ἷν. 

2. δ. 

᾿Ασποκρίνεσθαί σι», ἃ ΔἰΙ4 1 γοβροηάογο ἵν. 
2, 25. 

Αποκρύπτομαί τινὰν αἰϊσυϊ οσου]ίαγο, ποη 

ΑΠΟ 

αἴσθοιτο 11. 6. 29: μὴ ἀποκρύψῃ 111ν.6..8ὲ 
ποί. ἐπιστάμενος, 1ϊ, ὅ., 14, ᾿Απόκρυφος, 
γϑσοοηαϊξι5, ΟΟΘΟΌΧΙΙ5 111, 5. 14. 

᾿Αποκτείνειν Ψψήφῳ, σαρ[{18 ἀατήπαγο, ἐδ }ι- 
αὐοϊδιιδ 1. 1.. 18.1.ἵν, 8, δ. 8, 

᾿Απολαμθάνειν χάριν παρά τινος» ῬΥῸ 16 ΡΥά- 
{10 ΤΕΡΟΥΑΓΘ 11. 0. ἅς 

᾿Απολαύειν σωμάτων πρὸς τἀφροδίσια, οοΥ- 

Ροτΐθι5 ΔΌυ δα γθηι γθηθύθδσγη ἱ. 2, 29 : 
τἀναντία τῆς σοφίας, ἴγισίιτη σα Ρ ΘΠ {155 
ΠΟ Ρογοΐροσθ, ἢ. 6. ᾿πίβισθπι 6856 1. 

᾿Απολείπεσθαί σινος, ἀἰδοοάογα 80 δἰΐχιο 11]. 
11. 17: ἱν. 2. 40: 
γι... 55. 

ἴνγ. 4, 8: ΟΔΥΕΥΘ ΓΘ 

᾿Απσυλογεῖσθαί τι», Δ]Ιαυᾷ 5ἱ ἀοίοπάθηαι 
σαιιδὰ Ῥυουγο ἴν. ὅ. 4. 

᾿Απολύειν, ΔΌΒΟΙΪν ΓΟ, εἰ6 )μαϊοῖδιι5, ἵν. 8. 5: 
οἴ, δὰ Ῥο]]ιο. 8. 9. 9. οἱ Μεαικ]απά. 
δὰ Τιγϑίατη ρ. 585. στὰ ἀπολύσοντα; το- 
ταράϊαᾳ 11. 1. 5: 11. 9. 4. 

᾿Απομαραίνεσθαι» ΘΧΕ Πρ, ΑΡροὶ. 7. 

᾿Αποροιμεῖσθαι, Ἰτηϊζαν! 111. 10. ὅ. 8. 
᾿Ασπορινημιονεύω τινὶ, ΤΑΘΙΩΟΥ 51 ΠΥ :6 ἷ. 

2. δ1. ἰοὴ σοαάθηῖο οἰγιθην θέιυα5. Ἡ οβιοαὶ 
ΤΠ θορ. δ0ῦ. οἵ οἱ ἀπεμνήσαντο χάριν 
εὐεργεσιάων. 

᾿Απομνηῤονεύμωτα, ΘΟΙΩΙΩΘΠΑΥ, ρᾶρ. 1. 
γιοῖ- 

᾿Απονώτατα, 5'π6 1110 Ιάθογο 1]. 1. 94. 
᾿Ασοσέμοπειν, αἸτηϊθγ6 6 ἀἰβορ]ηα ὧδ ἠϊα- 

δἰδίγο 1. ἢ. 61: ἀποπέμπεσθαι, 1. 111. 1. 
1: 

᾿Αποπήγνυσθαι, ΘΠΟΏ σΘΙΆΞΟΘΥΘ ἷν. ὅ. 8. 
᾿Αποπηδᾷν τίνος, υ. 1.. 1. Ὡ. 16. 

᾿Ασποπ'τύειν, ΘΧΘΡΌΘΓΙΘ 1. 2, 54. 
᾿Απορεῖν, ᾿ερϑἰίαγα, ἀθ 60, ψιιὲ πιεβοῖέ φψιιὼ 

γοϑρογιαίοαξ 111. 10. 7: δαπάνης, ἴῃ Δησι5- 
(ἰϊβ ΠΕΟΥΘΥΘ ῬΙΟΡΊΘΥ ὨΪΤηΪοΟ5 βατσηΐζιϑ 1. 9. 
5. αἴὰ βθοιπι τηα]έασηααρ Δα ἰίαγο 1ἷ, 1. 
4}}}} 

᾿Απορίωι, αἰ Που]αίοθ5, ἀπᾶάθ αι }5. ν6] ΟΡ 
᾿αρυἀθηζίδηι ν6] γϑγατη ἱπορίδηῃ 86 6Χ- 
Ῥϑαΐ 8 ποααῦ 11. 7. 1. 

᾿Αποῤῥᾳθυμοεῖν, 6. σθγ.. εχ ἀθϑιαϊα οὔηϊείουο, 
σρϑϑαΐουουη 6556 11], 7. 9. εἷς οοΐ ἀσοδει- 
λιᾷν σοῦ διαπονεῖσθαι ἀθ γΘρι}]. 1 ,ἀσράφη. 
Χχ. 7. Οὐμπίτα ἀποθαῤῥεῖν τοῦτο οϑῦ Ἰῃ 

αἴοοη. χνὶ. 6. 
᾿Απόσπχασις, αἰδίαητία ἵν. 7. 5. 

᾿Αποστρέφειν, ἈΝΘΥΘΥΘ, ΔΙηΔΠάΔΥΓΘ ἷ. 4. 6. 
᾿Αποσαροφὴ, ῬΘΥΓαρία ΓΤ 11, 9, 5. 

᾿Ασποτίθεμιαι, τϑοοπάο, ψγοργὶθ δα [αΐιιγοβ 
5115 ΙΘΡΟΠΟ 1. 1. 51]. 

᾿Αποτίω, 50͵νο 1]. 9. 5. 
ἰώ ὑϑην ἃ Υ6 ἀνουζοσρ, ἀοίρυσγουο 1. 1. 

:1.,.7. δ. .566..1ηῆη. ἵν, 7. 6. 
ὑρυδυόνον σῶν πραγμάτων, 1γ..2.. 28 
Ασοφαίνω, οδἴοηάο, ἄοοσρο ἱ. 7. 4. ἀποφαί- 

νομί, 5ίδίι!Ο, ΔΡΟΥΙΟ 5θηςθπίίαη ΤΏΡΑ 



ΑΠΟ 

11,1. 21 : γνώμην 1,. ἵν. 4. 9: 7.1: λο- 
γισμὸν, γαῖ ΟΠ 65 φάο ἷν. 9, 21]. 

᾿Ασοφευκτικὰ, τὰ, ἴ. 6. ἀπόφευξις ΔΡΟΪ. 8. 
᾿Αποχωροῦντα, τὰν ΑἸνὶ ΘΧΟΙΘΙΠΘΠίδ ἴ. 4. 6. 
᾿Ασραγμοσύνη, 11]. 11. 16. 
᾿Λσράγμων, 1ϊ. 1. 85, ΠΟῊ ἸΔΌΟΥΟ5118, Π1]Ὸ 

Ἰαῦοτα αιιεοϑί [ι8. 
"Ασρακτον γίγνεσθαι, ἩΘΟ]ρΊ, Ἰη!δούατη το- 

ἸπαῺ] 11. 1. 2. [ 
“Ασσεσθαι σίτου, ΒΌΤΗΘΥΟ οἰθιτη, οάοσο 11. 1. 

2. σῶν τοιούτων ὑπὲρ σὸν καιρὸν ἴ. 5, 7. 
᾿Αστόλεμος, δα ὈΘΙ] τη ΠΟ δρίὰ5 1. 2. 58. 
ἤΆρα μὴ, πυτησαΐα 1]. 6. 54. 
᾿Αράχινιον, ΔΥΔΙΘΑΥΏΓΩ [6]8 111. 11. 6. ἀράχ,- 

νῆς ΔΥΆΠΘΆ. 
᾿Αργία, ἀοδΒια ἴα, ἔπ ρα ἸΔθοΥΐ5 11. 1. 16. 
᾿Αργύρια, τὰ, ἀΥ̓σΘΗ οάϊηδ 1Ϊ. 5. 2: 

ΟΥΤΩΣ 

᾿Αρέσκεσθαι Θεοὺς, Ῥ]ασαγΘ. ἄθοβ ἵν. 5. 16. 
Οτηι ἀαἱ. ἀρέσκεσθαι εδὲ Χοη. (Εο. ν. 
9. 19. 

᾿Αρετὴ, ἡγεμόνος, υἱγέιι5,), θοηϊίαβ, ργϑίδη- 
ἴα, οἰ οἴχῃ 111. 2. 4. Ξὶς Ρ]αΐο ΑἸοϊθ. 
Ἰ. ὃ. ὅ8. γῆς ἀρετὴν ποπηϊπαΐὶ ὃ. 58. ἡ 
ὄψις αἸοϊίιγ ἡ σοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ, υἱ 
σοφία οϑὶ ἡ τῆς ψυχῆς ἀρετὴ. ΧΟΠΟΡΉ. 
Ἡ]ογοηΐ5 9, 2. διαφέροντας ἀρετῇ ἵσστους, 

ααϊ 6. 6. ἀγαϑοὶ ἀϊοιιπέιν διὰ τὴν ἀρετήν, 
ΤΡΙάθιη 11. 5. ὥρμαπος ἀρετὴ 6Θε5ῖ ὈΟΠΙϊᾺ8 
ΘαΌΟΓαΤη. Οὐ τπϊ ἡ ποίογυτη. ΟἿ. Μ|ο- 
ἴοριι5 ϑ':ορ οὶ βου. 1. ἢ. 7. 

᾿Αρθροῦν τὴν φωνὴν, ΑΥ[Ιο]ΑγΘ νΟΘΘΠ,, ἱ. 
4. 12. 

᾿Αρισσᾷν, 11. 7. 12. οἶδαπλ τηϑυ! ἀϊαηΠὴ, 
Ῥοβῦ 4ιθΣ ΠῸΠ 50πΐῤ τηδητ5 ἰαναπᾶδ, 
ΒΌΧΠΘΣΟ, υἱά. Τογίχοη. αἱ ΖΕ ἰΐαγι. ἰχ. 19. 
Ἔτι. Ε 

᾿Αρισαεύειν τῶν ἀνθρώπων ρῬγερβίδγα, 111, 5. 4. 
10. 

᾿Αρισαοκρατία φιιϊά υ«. ἵν. 6. 12. 
᾿Αρκεῖν, ΒΒ σΕΓΟ υ. σι. 11. 1. 8: 2. 6: 11], 

8, 10. ἀρκεῖ μόνον αὐτοῖς γνῶναι 1, 1. 15. 
ΟΕ δὰ Ἡϊβίου. Οὐ. 111. 9. 21. οὐ μόνον 
ἤρκεσε τῷ Θεῷ ἴ. 4, 15: 11. 2. 6. ἀρκοῦν- 
σα τὰ ῥᾳδίως ἔχειν, [Δ ο11]6 νίνογο, ἔδο 1] 6 
ΘΟΤΏΡΑΓΑΓΘ θὰ αυ δ δὰ νἱϊᾶ ΠῚ 5 ΕΠ οἰ πὶ 1, 
ΜΠ ΣΡ ἀρκούντως, οαίϊς ἴ. 5, 15: 1άσιη 

συοὰ ἀρκούμενος 1. δ. 9: 

᾿Αρμόσσειν, ΠΟΠΡΎΘΥΟ ἢ], 10. 11: 14. 5, 
ἸΑῤῥυθμιοος, 111, 10. 11. πο ἀρίι8, δοοοηι- 

τηοάδίιι5, εἶα ἐπογάοο. 
᾿Αρχαῖος ἑταῖρος, ΔΙΠΪΘῺ5 νοίμδέιι5. 11, 8, 

1: ἀρχαία ἀρετὴν νἱγῖιι5 ΡὈΥῖδοα, φιέαηι 6ο- 
ἐμογιγιξ Ἠια)οῦ 65, 111. δ. 7. 

᾿Αρχαιρισίαι, φογηϊεῖα ταϑρ δίσαιϊθιιβ ογρδῃ- 
αἰ5 11, 4. 1. ἢ 

Αρχίεινγ ῬΤΙΟΤΟΤῚ ἔδσογο, ῬΥΪΟΥῸ5. ΟΟΟΌΡΑΥΘ 
Ρᾶγίοϑ 11. ὅ. 14 : πλαρ᾽βιγαῖιη] σΌΤΟΓΘ 1]. 
6. 25: Διομοῃΐθπλ: 6556 11. 2. 185: γασ- 
φρὸς, φιλοποσίας εἰς. οοδγοοο σαρ[αἀϊξαΐοπι 

11. 

0 ΑὙΓ 

οάρηαϊ, ὈΙΡΘΠαΪ, νη οσῖβ, βοσηηὶ οἱ υἱΐε 
τ60}}18 ἀοϑ ἀϊβαθθ 11. 6. 1. 

᾿Αρχέσθαι σοῦ λόγου, ὉΤΑΙΥΙ ΟΥ̓ΔΙΟΠΘΙῚ ἷν, 
2. 8: ἄρτι ἀρχόμενος τῆς προστατείας, 

401 τηοάο δαθοῖβεῖ δηϊπηυτα δα ΤΌΤΩρΡ. 
111. δ. 10: 

᾿Αρχικὸς, δα ΥογρΡ. ᾿αρθββοπάδτη ἰάοποριις 
11. 1. 7, 9: ἀνθρώσων, Ποτηϊπαχη ΤΘρΡΘη- 
ἀογατη ρου] ἷ. 1. 7. 

᾿Ασαφὴς, ἵν. ὅ. 4. ἀα ποοίο, 85 πΙΠ1] Πο5 
νΙάθγο 51η1}, 

᾿Ασθένεια, ΠΟΥ̓ΡΟΥῚ5 ΠΡΟ Π]Π1145 ΟὉ το  ΒΌ γα 
νι Ὁ: 59) 

᾿Ασκεῖν, β6ῳ. ἴῃ, ΟΡΘΥΆΥη ἄγ τι 11. 1. 6: 
σῶς ἠσκημένος, 11]. 15. 6. τὰ πρὸς πὸν πό- 
λεμίον ἀσκεῖν 111. 19, 5. ΘΧΟΙΟΙ ΔΙ ΟΠΙΡιΙ5 
ΠΟΓΡΟΤΊτα δα 6 ]} πὴ ῬΥΕΘΡΑΥΆΓΘ. 

Ασκησις, ΘΧο͵ΙοΙϊίαίίο δἰ] θίδγυτη 1. 2, 94. 
111. 14.:.:8: 

᾿Ασκησὴς 00}. ἰδιώτη 111. 17. 1. ποῖ. 
᾿Ασκητὸν, αοα Θχθγοϊ δίίοημθ σοΟυπραγδίασ 

ἐ 5.98; 

᾿Ασσάξεσθαι, Ὀ]ΔΠ ΠῚ 11. ὅ. 9. 

᾿Αστάθμητος ἀστὴρ, 5ι.}1 νᾶρὰ ἵν. 7. 5. 
Ποχηρία : γέ. 

᾿Αστιβὰς 11]. ὃν. 10, Ποιηϊπατη νθβεὶρῚ 5. ΠΟΙ - 
{τ 5. 

᾿Ασφὸς, οἶν!5, ᾿π!σο πα, ο}}. ξένῳ ἱ. 2. 60. 
᾿Ασσρολογία, 5] ἀΘγΏχη ἐοσηο ἵν. 7. 4. 
ἴΑσσυν, ὉΓ5 ΑἸΒΘηδγαμ, 0)". Ῥίγχεθθο 1]. 

7. ὃ 
᾿Ασφάλεια πολλὴ καὶ οὐδεὶς κίνδυνος -ττ- σοιοῦ- 

σόν σι παθεῖν 11ϊ. 18. 7. ποί. Ἵππον, 1]. 
11. εἴ σῳ καὶ δοκεῖ ἀσφάλεια πολλὴ εἶναι 
μὴ ἂν ἐλθεῖν σοὺς ἐναντίους ἡμῖν διὰ μάχης. 

ἀσφάλεια λόγου ἵν. 6. 15. σογία οἴ ονῖ- 
ἄθῃβ γαῖ ἀἰδβρυίδπηαϊ δὲ ἀθηηοπβίγαῃαὶ. 

᾿Ασφαλὴς ῥήτωρ, ἵν. 6. 15. 41] νἱποῖξς ἀἴσοη- 
ἅο. 5ῖ. τὐϊά. ἀσφαλὴς, ηαἱ ταῖϊο δὲ σαιῖο 
᾿ποραϊῦ, 56 τητιηἶϊξ σοπέγα νἱ τ Ποβί πὴ 11]. 
1. 6. 0}}». ἐσιθετικός. Μὴ ἀσφαλῶς ἔχειν 
πρὸς ἀφροδίσια, τιἱγηῖδ ῬγΟΟΙΐνο τὰ 6556 δά 
ΨΘΏΘΓΘΠῚ ἷ. ὅ. 14. 

᾿Ασχολία, οσσυρδίίο 111. 9. 9: ἀσχολίαν 
ἔχειν τοῦ ἐπιμελ. ΠΘΡῸΓ5. ᾿ΤρΡ ΘΙ απο- 
ΠΏ 5 ΘΓ 5, δέο. 1. δ. 11. 

᾿Ατεκμάρτως ἔχοντα, ἷ. 4. 4. Το5, αυἶ0ιι5 
ἘΪ8Ὶ] ᾿πά οἱ, ἀΥοιιτηθητῖ, ᾿ποϑῦ. 

᾿Ασεχνῶς, ΠΟΡ] σΘηΐου, ᾿πουτῖοβο 11ϊ..11. 7. 
ον ἀτέχνως 5010. 

᾿Ασιμάζειν, τοριαΐαγο, σομίθιηποσο 1]. 1. 
ϑι: 2.15. 

᾿Ατρασοὶ, ΒΘ 111, 1]. 8. ᾿ 
᾿Ασρέμας, 1. 2. 58. ἄο βοάθῃίο, 41 56. ὩΟῺᾺ 

σοτηπιονοί, 
᾿Ασριβὴς, ἀφ υπηθηι ΘΧΡΘΥΒ ἵν. ὅ. 10, 
ἼΑτροῷοι ἵσ'ποιν 5 ]ροβὶ, οὐ υἱσῖθιι5 ἀοἴροι!, 

1}1, 5. 4. 
Αὖ, Ροστὸ 1. 1. 15. 
Αὐγὴ ἡλίου, Ἰὰχ 5015 ἵν. 7. 7. 



ΑΥ̓Θ 

Αὖθις, αἰῖο ἰϑροσο 1. 2, 25. 
Αὔξεσθαι διὰ πολέμου, 11. 1. 28, ΡΥΟΡΙΘΥ Γ65 

ἔῃ θ6110 σιϑϑίαβ τηδρη, ΘΟ] ΘΌΤΘ ΠῚ ἤρου]. 
Αὐσάρκης μὴ ἐσαὶν, 11. 6. 2. ΠΟ 5 ΠΠ οἷς το 5 

ξατη  }ϊανῖς βαμθα5 ἔδοϊθη 5: ἐν σαῖς 
προσηκούσαις πράξεσι, ἵν. 7. 1. 4] δἀ 
γ65 σΘΥΘΠ(45 βοϊθ  ἀγ, αι ΘΘο  Π6116 νῖγῸ 
Βοῃρβϑίο πθορϑβϑασία θϑί, ἴρ86. 51:0] οογὴ- 
Ῥαζανῦ οσαπθπη, Π60 80 ἰϊο ρϑΐθυβ ἀθθοῖ, 
ΟἸΠῚ τ15118 οϑί. Αὐταρκέστατα ζῆν ἀπ᾽ 
ἐλαχίστων χρημάπων, νἴνογα [ΔΟΙΠ]ἴτηο, 
51η6 στιά ]πα οἱ αἰ που] αΐθ 1. 2. 14. 

Αὐτίκα, ΘΧΘΙΆΡΙΙ σγαία, ἵν. 7. 2: μάλα, 
ΘΌΘΙΟ 1. ὅ. 11. 

Αὐφόθεν, ΘΧ ἴοο 'ρ50 ἰοθο, 6χ ἴρϑα πγθα 1], 
8.1 : Ρῥγοίίηιιβ, βίαι τη, 6Χχ Ποὺ 'ρ80 ἀϊθ 
δ. 6: ἱπάθ 11]. 6. 12. 

Αὐσοκράσορες, 11. 1. 2]. Ἰνοπος, 4], ΟἸΓὰ 
ΘΧ ΘΡἢΘΌΪ5 Θχοθϑβοῦθ, ΠΙὈΘυι5. νιν θηαὶ 
ΘΟΏΒΘΟΙΠΕΙ βιιηξ ροϊθβίαιθπι, 4αΐ 58] 7015 
ϑιηΐ. 

Αὐτόματος, 58 ϑροπίθ, 9'πθ οσα 8]16ηἃ 
111. 12. 8: 51Π6 ΤηδρΊ ΒΕ ἷν. 2. 6, ἀπὸ 
σαὐσομάτου ἵν. 2. 2. 4. 

Αὐσὸς, τπιαΐαγα 518 οἱ βροῃηίθ 1. 9. 10: ἷ, 
ὅ. Ἴ. 5οΪς5, 11. 6. 4: αὐτοὶ καθ᾽ αὑτοὺς, 
5011, 51Π6 500115, 5.11. ρυόνοιγ 111. 5, 4. 11] : 
αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ πὸ δον, ΟΡΒΟΠΙ ΤΩ ΤΠΘΥΏΓΩ, 
5'η6 Ρᾶπθ 1, 14. 2ὦ, Αὐτὸς, ἀοτηΐηιι5 
δοαϊατη, 00}. 80ΡΘΙ]ΘΟΙΙ 11. 8. 10: 
αὐτὴ, τηδῖογ, 05}. ΠἸΌΘΥΙ5 11, 9, 5. ὁ αὐὖ- 
σὸς “δὺ. ἀαϑο᾿ φὼς πο Ἶμ 1... 5... ,..Ρ., 14, 
εἴρηκας αὐτὸ δι ὅπερ 111. 10, 14. ποί. 
ἐκεῖνα τὰ αὐτὰ ἵν. 4. 6. ποί. 

Αὐτὰ πὰ ἐναντία ἵν. 5. Ἴ. ποί. : 

Αὐτοσχεδιάζειν, 111, δ. 21. ἀφ ᾿πηρογᾶϊοτ᾽- 
θὰ5, 4] τη πο γα ἢος ἔπησὶ νο]αηΐ π0]- 
14 σϑὶ τη ]!ταγ15 βοϊθηία ἱτα θα, 

Αὐχμηρὸς»γ 56.4}14}5 11. 1, 61. 
᾿Αφαιρεῖσθαι σὴν ὄψιν, γ᾽δΌγη Δάϊτηθγα ἷν. 

9. 14, 

᾿Αφανὴςν 1.1. 2. οὐκ ἀφανής ἐστι, ο. ραγίϊο.» 
Τηδηϊ ϑϑίαση θϑί, ΘΙ, οίο. 

᾿Αφανίφω, 1. 2. 55. 56Ρ6110, Πα ΠΊΟ. 
᾿Αφέλκω ἐπί σιν ἅν 6110 οἱ ρογίγαῃο δὰ ἵν. 

8." 8 
"Αφόονος, θυ Πἄδη5, σΟρίΟϑι15 11. 1. 9, ἄφ- 

θονα ἐπιτήδεια, οὐτὴ νἱΐξ προρϑϑίίαϊθϑ 
ΠΟρΙο56 βῃρρθοίιμηΐ: ἄφθονοι καρποὶ 11. 1. 
28, ᾿Αφθόνως, φΟΡΙοβΘ 1. 2. 60; οἰκία ἀφθό- 

γως κατεσκευασμένην Τρ ϊΠ 6. ἀρραγαία 
ὯὯΠ' 11. 4. 

᾿Αφιέναι, αἸοϊζαγ, 401] δοσυβδί ΠΘ ΠῚ ΠΟῚ 
ῬΘΥΒΘαΌΪ ΟΣ, σαιιδάγτα ἀθροηϊν 11, 9, 6: 
οἱ ᾿ιάθχ, οὕτη ἀρϑοϊνις ὑρυτὴ ἷν. 4. 4. 
αφίεσθαί σινοςγ ΟἸαϊ((ογ6, πρρί σοῦ 1Ϊ, 
ὅ. 18. 

᾿ΑΦομοιοῦν, ρῬἐηρσοηο τορυφβθηίαγο, 111. 10, 
2, ἴῃ Ἰῖρτο ἀς ἕξ Εᾳιιοϑίτὶ ἴχ, 9, θϑί 
5] ΤΉ] οτὴ οἰοοτο, 

γ ΒΛΗΕ 

᾿Αφορμὴ ἔργων, Βϑοιιηΐα δα πηδέρυ Δ} ΟρΘΥΪ5 
550] ΡΙΘ Πα  οιηθηάδτη 1]. 7. 11,19: ἀφορ- 
μαὶ καλλίους εἰς σὸν βίον, ῥγερϑϊαϊα δὰ 
νἱΐαπὶ Ὠοηθϑίθ ἀσϑηάδγα πϑορθϑϑασία ἰϊϊ. 
12. 4: οορῖξφ 111, 5. 1]. 

᾿Αφροδίσιω, τὰν καλῶν ἀπέχεσθαι 1. ὅ. 8. 
510 οϑὺ φιλημάσων ὡραίων ἀφετέον ϑγτι- 
Ροβὶϊ ἱν. 96, πρὸς ἀφ. ἀσφαλῶς ἔχειν, . 
ὅ. 14. σοιαῦτα ἀφροδ, ἸΤΌΪ4. τιοί. ἀφ- 
ροδισίων ἡδοναὶ 1. 4. 19, σχοῖς σῶν ὡρωΐων 

ἀφροδισίοις ἡδόμενοι καρπερεῖν 1]. 6, 29, 
᾿Αφροδισιάζειν, νΘΏΘΥΘΙΩ ΘΧΘΥΙΘΘΥΘ ἷν. 5. 9: 

πρὸς τοιαῦτα 1. ὅ. 14. ηοί. 
᾿ΑφΦροσύνη, Ϊ. 4. 8, δὲ ἀφροσύνην; Οα50, 16- 

ΤΩΘΓΘ, 0}. εἷ, αποά Ξαρίθηου οὖ φοπϑβὶ- 
Ἰ1ο δι, 

"Αῴρων, 1Π5] 0165, 56 511 δὲ γὙϑίοηθ σαΥθη5 
ἴι. ὅ. 1. ἀφρονέστατα βοσκήματα ἵν. 5. 
11: 

᾿Αχαριστία, δρῖγηϊι5 ᾿πργδίιι 11, 2, 9, ᾿Αχά- 
ριστος χιῖα υ. ἰδῇ᾽ά. ὃ. 1. 

᾿Αχδεινὸς, τηο]οδῖαβ ἵν. 8.1. αχθεσθαι 
λόγῳ, οταϊζοηθ ΟΠΘΠαΙ ἵν. 8, 5. 

᾿Αχίτων, [ΠΙΟἃ ΘΆΥΘῊΒ τυ. 7. 1. 6. 2. 
᾿Αχρεῖος, 5ῖπηθ αϑιὶ 1. 2. 54. δσϑὰ ἀνωφελὴς, 

βῖπ6 τ] 1αῖ6 δὲ ἔγασέι. 
"Δώρος, ἀθίογτη!β ἴ. 8. 14. ὀρροῃ. ὡραξος. 

Β 

Βαδίζειν ὁδὸν, 56. ἐπὶ 5. εἰς, νἷα ᾿Ἰπορᾶθγθ 1]. 
1. 11]. 

Βαλαντιοτομεῖν, ΟΥ̓ΠΠΊΘΗΔ5 
62. 

Βάρος, ΔΪΠΩΙ εοσγιπάο, φιιοα δηϊμηισα οχ- 
Ουοῖαι, ἀξ, 1 7. 1; 

Βαρὺς, σΓανῖ5, τ] ἶπη6 θα ρου, ἐδ ἴοοο ἴπ- 
»γίηυϊξ ῬΥΟρΡΊου ρϑϑυ!θηΐθς οὐ ποχῖοϑ νἃ- 
ῬΟΥΘ5 111, 6. 12. γιοέ. 

Βασίλεια, φιιϊὰ υ. ἵν. 6. 12. 
Βασιλεὺς, ὁ, ἄοχ ΒροΥβΑγΏτΩ 11]. 5. 96. 
Βδελυγμία, ζαδιϊάϊατηῃ, ἐφράϊατη, 111. 11. 15. 
Βῆμα, βαρ σοϑῖιϑ Π1. 6. 1. 
Βία, νῖδ5, φιϊώ υ-. 1. 2. 44. 

Βιάξεσθαι, σορογρ, νἱπὰ δά μίθούθ, ορρ. συμ- 
πείθειν 11, 4. 6: υ« ἢ.. ἷν. 4. 91. βιασθέντες 
Ραβϑϑῖνϑ 1. 2. 10. 

Βίαιος, νἱοϊθηΐ5, 401 νὶ, βἷπθ βυδάθησὶ 
δύαῖῖα, αἰϊαυϊὰ οοπδίαν σοηβθαι 1. 9, 
10. 

Βίος, 111, 11. 4. ῥγὸ τῷ ζἈγη]]1ΑΥ], νἱοίιι. ἀρ 
νἱοίι θοβείαυιιηλ ὃ. Ὁ. 

Βλὰξ, βλακώπατος, 111. 1. 4. τη0}]155]Πη118, 

8, ὨΘρ] σ ΘΠ 1551 0115, οὐ. βλακωτέρους, 
ἸρΏδΥΟ ΔΏΪΠηΟ ἷν. 9, 40, 

Βλέπειν, 11], 8, 9, βΒρθοίατο, σὸ φιλοφρόνως, 
σψα]τὰ5 Ὀ]αηαιι5, ἐχθρῶς, {πιο ]θηειιδ 11]. 
10, 4. 

Βλέφαρα, ρα]ροῦγο 1, 4. 6 : βλεφαρίδες, οἷ- 

ἱποίάργο 1. 9. 



ΒΟΗ 

11α, ΡΠ ραϊροθγαγασα ἐδίά. σοὶ ὀφρῦς, 58- 
ε ῬΟΙΌΪΠ. 

Βοηθεῖν τὰ δίκαια, ἴῃ ΥρΘθ5. ΠΟΙ Θϑίϊ5. ΟΡΘΠλ 
ἔεγγθ 11. 6. 95. 

Βοσκήμωατα, Ῥοοοῦδ, απτηναίϊα ψιυκ ραϑοιη-- 
ἕω 1’. 3 μος, 98.Ὲ ἄν,᾿ δ. 11. 

Βουκόλος, δγ1η,. βοῶν ἀγέλης νομεὺς, 1. 2. 
ὅ2. 

Βουλεύειν, ΘΘΏΔίΟΥΘΠΙ 6556 ἷ. 1. 18: 1. 2. 
55. ὅσου χρόνου οὐκ ἔξεσσι 11, ὅ. 5. οί. 

Βουλευτικὸς ὅρκος, 7αγατηθηίι πη), φυοὰ 

ΦΘΠΔΙΟΥ οἱ ἐπιστάτης ῥτωϑίδί ἈΝ ΡΣ ἡ: 

Βουλόμενος, ὃ, ατεἶν15, 4ΌΙ]ΠΡ οι 1. 6. 15 ; 11. 
6. 11. 56ῳ. ἴηι. ργο ὅπως αἱ΄. 6. 1: 11, 6. 
58 : 111. 6.11 : 8. 1. εἰ δὲ βούλει 111. 5.11. 
πιο. ΠοὨ ταῦ ΟΥ̓ ΟΠ τη, ΠΙοθίααο 1, π6 
Ἰηίογργθίατὶ ρόῦγο. Ῥ]αίο ῬΥοίαροῦδο Ρ. 
106. ροβὲ θχθῃρὶα Β]οσαση Ῥου ο 5 ρο- 
δἰία ρουρὶε : εἰ δὲ βούλει, Κλεινίαν σὸν 
Αλκιβιάδου πουτονονὶ νεώτερον ἀδελφὸν ἐσ-- 
σροσπεύων ὃ αὐτὸς οὗτος ἀνὴρ Ἰπερικλῆς οἷ 
οθί. 

Βωμιοὶ κοινοὶ τῆς πόλεως ἴ. 1. 2, 

Ἰ 

Γὰρ, ν] ἀ6]]ςοὲ υ. γι. ἴ. 1.6 : γεζονίτν αὐ 56η- 
ἐθμἐἰάην οἰοσαγιίθν'" οηιΐϑϑαην 1. 4. 9: ἴ]. 
ὥς: 6:1. δ. 7.. 15. ἥδ. 14 ἀπ’ 10. 5: 9: 
Ὡ: ἵν. 4. 21 : ἵηρνγῖηιυϊδ ἴῃ ΥΘβροηβίοηϊ- 
5]. ὅ. 10: 111. 5.11 : δὲ βογυὶξ ἔπιεν - 
γοβαϊίοηιὶ ἵν. 4. 6. αἰϊοχαΐη 1. δ. ὅ. «ἰ 
ψάρ; αυϊά Ἰοϊταγ 2 ϑδογυΐέ φιιεοίζομι ἕΐα 
μ αὐ αμθοθά. φιαϑίϊοηθην γεβεναΐιν 1. 
δι 9... δ. οῦ γὰφ υ. 1. 5. 16. 

Ραστὴρ, νϑη τοι ϊαν 1, 5. 6 : οἀοπάϊ ουρίάο 
1, δ. 4 
Ροίπμααθ ΤΟΊ ΟΥΑΙ ἢ Εἰ 551 πη 115, Ϊ. 2.1: γασ- 
«οὶ δελεάξεσθαι, 1ϊ, 1. 4. ἀθ6 ἀνῖθιι8. 8]1- 
ἴβξαὰθ θβί 5, αι νϑβοοπαὶ ουρίἀϊαῖο 
Δα φϑοϑπὶ ἀπιοίδα σαρ᾿πέι: γαστρὶ χα- 
ρίξεσθαι τὁ. 8. 2. ΝΘ. οὈβθαιίατη ΡΥδ- 
βίαυρ, 

ΤῈ, σογίο : εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ νῦν γεν 51] ΤῊΪΠῸ5 
δηΐο σορσίτὰνὶ, δῇ σου ππιης ἕο. 11. δ. 7. 

Τελωσοσ'οιεῖνγ ΒΟΌΥΓΆΠῚ ἈΒΌΤΟ 111.. 9. 9. 
β χω ὩΣ ΒΘ, ΟΥΘ5 1᾿. 1. δ. 

Γεραρὸς, ΕΠ. 1.. 4. νοποι δῦ τ5, δι ριβίι5. 
Γερουσίω, ϑδρηαῖαβ ἷν. 4. 16. 
Τεωργιπκὸς», ΔρΥΪΟα] ἑαυτῶ ρου ἱν 1. 7: 11. 

Ῥηράσαι, 111, 19. 18; 

Τυγνόμενα, σὰ, ἐν ἀγρῷ 11. 9. 4. ἔἐπιοίαϑ ἀρτὶ 
οἱ ῬθροτΙβ. 

Γιγνώσκειν, ΘΘΏΒΘΥΘ ἷ. 2. 19. 
Τναφεὺς, ἔᾺ11ο 11}, 7. 6: Ατἰοα κναφεὺς, υἱὲ; 

Ονγόρον. δ 7)1αἰ. Ὁ. 68, 
τώος ΡῬγμσἀθητία, σομβ τ, 90}. τύχη» 

οὔδβιι5. ἷ. 4. 4. γνῶμαι ϑοηϊθης ὁ 11, 1. 

: ψαωσαρὸς ἐγκρατίστατος, ἴῃ οἰρο ᾿ 

ΔῈΕῚ 

54. ὡς γνώμης, εἶχον περὶ ἐμοῦ, απὰ ἄς 
ΤὴΘ 56 ΠΕ ΥὙρηΐ, ἵν, 8, 7. 

Τνωμεονικὸς ἀνὴρ, ἷν. 2. 10. νἱτ' τηδρϊ 706 - 

ΟἹ], 5. Ῥογίξιιβ, ἀοοίιι5. 51 Ἰθοῖῖο νϑῦὰ βϑβί. 
Γνώμων, ΒΡ, ἡυάοχ, ΔΙΡΙ(ΟΥ, 
Τνώριμοοι, ἴϊ, ὅ. 1.. 11 : 11, 10, 2, ἀΙ8οΙΡ}1, 

[ἈτοἸ]ΪαΥθ5. 
Γόμφιοι, ἀθηΐοβ τη ]ασοβ ἴ, 4. 6. 
Γοῦν ὕγὸ γὰρ. 6. 8: ἢ, 1.10: 111. 10, 

1 : ἴν. ὅ, 10. 58Π6, νεγο ἴϊ. 1. 1. 
Τράμματα, Πἰπιογατιτη ἤροτας οἱ Ροζοβίαξοβ 

ἴν., 2. 10. ᾿πβου!ρεο 68, (ἴτ}1 1ν. 2. 24. 
βουρία, ΠΌΥΪ ἴν. 2. 1, 8. 

Γραμμαςσικὸς, ααὶ Πἰξρογαγατη ἤσιταϑ ροξαϑί 
ΒΟΥ γο οἱ Ἰθροῦθ ἵν. 2. 90, 

Γράφειν νόμον, Ἰ θ6γ6 ἰθρθπη, ὧδ ροριιῖο, 1, 
2. 45: γράφεσθαί τινα, ΔΟΟιι5Άγ6 ΔΙ ΘΤα 
1. 1.1. ἀ6 σατιϑα Ρυ]1οα ἀϊοί Ὁ. 

Γραφὴ κατά τινος, αἶσα, 1106}}5 δοσιιδαίϊο- 
πἶβ 1. 1.1: γραφὴν φεύγειν ὑσό σινος ἃ0- 
ΟἸΙΞΑΥῚ ἵν. 4. 4 : γραφὴν γράφισθαί σινὰ, 
ΔΟσΌΒΑΥΘ ἵν, 8. 4. γραφὴ αἰοίτυγ ἀ6 
οαιδα ΡῈὈ]1οα, δίκη ἀ6 Ρυθ]ῖοα οἵ ρυ!- 
ναΐδ. 

Τυμνασσὴς, 11. 1. 20. Ἰαηϊβέα, τη ρ βίον σοὶ 
ΡΕΘΠοιι5 ν6] ρυϊναίιβ χα θσοϊ ου απ, 481- 
Ῥιι5 δαοϊθβοθηΐοθ σοπα θα πίιγ. υἱά. 
ἰοησατι ἐδ σψηιπαβία αϊξριίαί. αριά 
Ῥεγίξονπι. αὦ “η αν. Υ΄. ΗΙ. 11. 6. Ἐτη. 

Γυμνοσπαιδιαὶ Ἰπὰϊ ρηγώρύαμαν ΠῸΔΟΥΤΩ ὃ. 
ὅ,.Ὁἢ, ΘΟ 1. 

Δ 

Δαιμονᾷν, ἔυτο 6 ἱ. 1. 9. 
Δαιμόνιον ὁ8ὲ, ατιοίογο «Αγϊδίοίοῖο ᾿ οὶ. 11. 36. 

οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ ϑεὸς ἢ ἢ ϑιοῦ ἕ ἔργον. Ηΐϊηο 6εὲ 
ἄθιιβ γν6] σϑπίῃβ ἱ, 1. 1: ἴ, 4. 10: ἵν. 
ὅ."γ4, 18 8 4 Ὡσ δι ἘΠ δεν θἐθ 
ἀἰνίπα, 56ῖ ῬΗ νυ βῖοα, 5. Πδίμ γα 51,1. 12 : 
αἰνίηιιπι, ἃ ἄθο ρτοϊθοζαση, χαρά δὲ νὶ 
αἰνῖπα ἱ. 1. 9: ρῥγονιἀθητῖα αἰνίηα 1. 4. 
2: ἱπηρραϊτηθηίατη αἰνἱηῖξιιβ ΟὈ͵ οί πὶ 
ἢ, 'ὅ. δὶ 

Δαιμόνις, '. 2, 58. Θ5΄ νοΧχ σουηρο]]δηέξις, δέ 
τὰπὶ ὈΪα πα ϊθητ5 αυϊάθηι αυδτη ἱσᾶβοθη- 
15. 

Δαμάζειν, ἀογλατο ἷν. 1. ὅδ. 
Δανείζω, τοι τῇ ἀο. δανείζομοαι, τα ασα 

ΒΌΠΊΟ 1. 7. 9. 
Δασ'ανηρὸς»γ ΒΕΤΩΓΙΟΒΊΙΒ 1]. 6. 9, 
Δαψιλῶς ξῆν, Ορίραγο, Ἰαυῖθ νῖψουο 11. 7. 6. 
Δὲ Ξογυὶξ ἱγιξογγοραιϊϊογιὶ ἰΐ. 1. 96: 1], 9, 

Ω: Δ. 9. 15: ;γὸ γὰρ, 1ιϊ, 6. 14, 
Δεῖν σίνος) ΤΟΟ ΟΪΤΟΤΘ ΔἸ] αἱα ἵν, ὦ, 10, δεῖ 

(οί σινοςγ) Θῷθο 16 ἢ. 6. 29: ὀλίγον δεῖν, 
ΡΙΌΡΘ 111. 10. 15: τὰ δέοντα πράττειν 
φίλῳ, οἰ ποῖαι Ργεερίασθ, Ῥγοάοθβο δτηὶ- 
οἶδ 11. 6. 1. 



ΔΕῚ 

Δηδίσσομαι, '. 2. 58. {ἰπ160. 
Δεικνύειν, [1]. δ. 91. οδίθπάθγθ, ἄόοθίο. 
Δεινός σὶρ 4] ἴῃ Δαυιδ γ6 δϑῦ τα ](ι5, δὰ 

ΘΧΟΘΙ ΠΕ 1. 9. 46: δεινότατον ἑαυτοῦ εἶναι 
56 ἰρβατη ἰπ τ δἰίαα βρογαγο διά. 
Ἡτγοάοιο οδῦ ἔδυ! αγο ἀμείνων αὐτὸς 
ἑαυτοῦ. δεινὸν ἂν εἴη, Ἰπαϊ! σ΄ τη, ΤΩΪΓΙΙΠῚ 
ἰά φεβθθὲ ἵν. 9. 14 : δεινὸς συνάγειν εἰς 
κηδείαν, αρί!}5 δὰ δῇ ηϊαΐθη σοποὶ ΐδη- 
ἄδτηῃ 11. 6. 56. Δεινὸς, Εϊπη6 Πα ι5 ἱ. 1. 
14: γἱπὶ δΔῃΪ πη πὶ ΠΟΙ ΠαΪ δὲ ἐθγ- 
ΤΟ ΠΩ] Βαῦθης ἴν. 6. 10, }1] : Ρογσυ]οβιιβ, 
Ϊ. ὅ. 12, 18: τὰ δεινὰ, ρογίσυ]α 11]. 9. 1. 

Δειπνίζηοιν τινά, σοθπα 8]] 4 θη ΘΧΟΙρθύρ, 
ἴῃ φῦμα Δρροηθσθ δἰϊαιϊὰ δἰϊσαὶ ον 
ἀασοιιδαΐ. τοὶ 1. 8. 7. 

Δελεάξεσθαι υἱά. γασαήρ. 
Δενδροκοσπιεῖν, ἈΥΓΌΟΓΘ5 Οὐ ἀΘ6ΓῸ 1]. 1. 1. 
Δέοροαι, ἵν. 2. 11. οχροίο, θχορίο, υἕ 8 θῃ- 

τίαπι ΔἸ 1 ου}ι15 ἀΥίϊ5», ΡΥΘΟΟΥ ἷν. 4. 4. 
Δεσπόται οἴκων 1ϊ. 1. 235. ἀοπηΐηιϊι5 ἔδηϊ - 

11ω6, οἰκοδεσσπόπσης ὈΓΘνΙ5 αἰσίι5. 
Δέχεσθαι, ἀρρείβθσε 1. 2. 4. 
Δὴ» 1) ᾿γο 5601)1ςθὲ 11. 1. 21. 9) Ἰρίξαγ, 1. 
15 ΘῈ. 41. ἢ; δ. 8: 8. 9: 56}- 
υἱὲ γϑροεϊεϊοτιῖ, 1. ὦ. 56. 58. δ) εἰ δὲ δὴ, 
οἱ γθσο, ἷ. 5. 1: ἱ|. 6.20: ἰἢ, 5. 11. 
τί δήποσε, αυἱὰ ἰαπάθηα 1. 1. 1 : 11], 2, 
2, Δήσπου, ΠΙΠΆΙΓΌΓΙΩ, νΘΥῸ, 8816 1. 2, 
41: 11. ὅ. 9. οίο. Οὐ δῆτα, π]]Ο τηοᾶο 
π9».9. 6. ἘΠῚ Ὸ τοὧὐν!.2..15. 

Δήλια, τὰ, 5016 πηηΐα, 4 ΟΥΙΠΩ οε58 Θεωρίων 
Ατϑηΐθηθοϑ ἴπ ἱπϑυϊατα Π οί ατη τηϊτίο- 
Ραηΐ, απάδ 111 ᾿ρεῖ ϑεωροὶ οἰἴατα Δηλιοσ- 
σαὶ ποιηϊηδθδηΐαν ἵν. ὅ. 9. ὦ 

Δῆλος, 6. ρατέϊο. τααη δϑίατη δβί, θυτη, εἰσ. 
Ϊ, 1. 2: πὶ. δ. 10. 86 86. ὅτι, ἵν. 2. 
21. 

Δηλοῦν, ἐδήλωσε, τα 5 ἀφροϊαγανῖί, υ. γι. 1. 2. 
52. 

Δημηγορίω, ΘΟΠΟῖο, ΟΓΔΙΟ ἴῃ σΟΠΟΙΟΘΏ 6 ἷγ. 
2. ὅ. 

Δημηγορεῖν, ΘΟΠΟΙΟὨΑΥΪ 111, 6. 1. 
Δημηγορικὃς, γοΥῦδ ἔδοϊ θη σογᾶτα ΡΟΡΙ]Ὸ 

Ρουῖει8 1. 2. 48. δημηγόροι 1ϊ. 6. 15. βιηΐ 
οΥδῖο 

Δημιουργὸς, ΟρΙίοχ 1. 4. 7. 
Δημοκρατία φιϊά υ. ἵν. 6. 12. 
Δημόσιος, ΡὈΌ]ο5». σῶν δημοσίων ἐπιμέλ- 

εσθαι, ΟΌΥΔΥΘ γ65 οἰν τδἰϊ5 11, 8. 4: δημο- 
σίᾳ, ῬυὈ]οΘ, ᾿ηϑέϊσατο δὲ δαοίογϊαίθ οἱ- 
νἱτδίϊς5 111, 12, δ: δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν, 
ΒΌΡΡΙ οἷο ΡΌΡ]οο αἰδοΐαγα τπουΐ ἷν. 8. 2. 

Δημότης, Ῥ᾽οθοῖιι5 1, 2, 58. δημοτικὸς», Ῥο- 
Ῥυ αγῖ5, ζ461}19 1, 2. 60, 

Δηοῦν, γΑΒΙΔΤΘ 111, 5. 4. 

Διὰ χρόνου, 80. πολλοῦ, ἸΟΏΚο 6Χ ᾿πίουνδα! !ο 
(ΘΙ ρΟΥΪΘ 11, 8, 1: ἵν. 4. 5: δὲ ἑαυτῶν, 
50}0 ᾿ρβογύτῃ παῖ οὐ ὐθίιτῖο ἰ. 2. 14. 
αἱ διὰ τοῦ σώματος ἡδοναὶ, σοΥροΥῖ5 γοϊυρ- 

Ι 
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ἐλίοβ ἱ, 5. 6: 11. 6. 5: ἵν. 5. ὅ. Υἱάθ ἴῃ 
ἡδονή. [νι οί ἐἰρίξιιν ἵγι τὰ τοιαῦτα, τα 6 
{δὲ δὲ 

Διαβάλλειν, ΟΥ̓ΪΓΛΪΠΑΙΙ 1. 9, 51 : ἰηνίϑιτι 
τράαογο 11, 6. 54. 

Διαβιώσκειν, ΒΟΙΏΡΘΥ εἴ σοηΐϊη0. νυν σα 1]. 
1. 25. 

Διαγγέλλειν, 11. 6. ὅ6. υ]ύγῸ οἰϊγοηιιθ παπ- 
οἴαγο. 

Διάγειν, ΥἱνΘΥ ἴ. ὅ. 5: 1]. 15. δ. 9. 
Διαγίγνομαι. διωγεγένηται ποιῶν, ΞΘΥΠΡΟΥ͂ 

ἔροῖς ἵν. 8. 4. 
Διαγιγνώσκω, αἸἴ5ΟθΎΠο ἵν. 1. 5. 
Διωγράμματα, ἵν. 7. 8. (ῃρογοπηαΐδ οἵ ργο- 

ὈΙΘιμδέα ᾿ἰποῖθ ναυ]5 ᾿ηνίσθυα ἸΠίθγοαγ- 
βδηδίθιιβ ἀθϑουθοπάα οὐ ἀθηηοηβίγαπάξ. 
Τὰ φυϑίοσ ἤσιιγας σροπιοίτοαβ. οὔϊδπλ 
ἤραγχεθ ϑἰας δ Λα τη οἱ ρἰοιογατα ἀϊοιιη- 
ἴὰγ διαγράμματα ἃ Ῥ]αῖοπα ΤἈοΙραθ]. 
ὙΠ]. Ρ. 158. οα. ΒΙΡοπί. 

Διωγωνίζεσθαί σπινιγ 111. 9.. 2. 
Διάδηλος, ῬοΥβρίσυ 5 ἷν. 4. 1. 
Διαδύομαι, Ῥοῖναάο 11. 6. 29. 
Διωθρυλλοῦμιαι, ΠΟΙ ΘΌΥΟΥ 1. 1. 2, ἔγοαιιθηΐου 

ΒΟΥΓΠΟΠΘ 1, 2. δ 7. 
Διωθρύπ'πειν» 1. ὦ, 24, 25. ηοί. διὰ τὸν πλοῦ- 

σον, ΟὉ αἰνη145 ϑυο ἶγο ἀθιἰοἱθ 'ν. 2. 
9: 

Διαζώννυμι, ν Θ᾽ αϊ οἴπστϊο ἀϊνιο 11]. 5. 25. 
Δίασα, τηοάϊι5 νἱνθηᾶὶ π᾿ εἶθο, νρϑέϊει, 

δοαϊῆοϊῖ5, Ἀπ] ἴο, εἰς. 1, 2. 5: 1. 5.5: 
υἱοί ἷ. δ. 5; νἱοίιι5 Βα ϊτ5α}16 11. 1. 
16. 

Διαιτῶσθαι, ἄδσογα, νίνοσβ '. 6. 2: ἴϊ. ὅ, 
2: χοσμίως, ἰοτηρογδηΐου οἵ τοάϊοο νἱ- 
γΘΥΘ 1, 14. 7. 

Διαισήματα σπανιώτερά τε καὶ πολυτελέσ- 
φερῶ, Υτα οἴ 4116 ρδυνΐ βιτηΐ Ὠθαπθιιηΐ 
οΟρβοῃΐα, 1. 6. 5. 

Διακεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους, εἰσ. φαπάθσγη 60- 

Τυτη ᾿πίρυ 56 6586, 418 ΠῚ ἐᾺΥΓΟΒΟΙΠ, 
ΥὙΔΙΪΟΠΘΠ. : 1. 1. 15, σοιηρδγδίυγη 6886 
Ἰ. 8. 18: εὐαρεσκοτέρως τῷ ἄρχοντι, 
τηδρὶβ ἀϊοίο διιάϊθπΐθπι θθϑθ ἱτη ΡΘΥ ΤΟΥΣ 
11, δ. δ: ἀγροικοτέρως τὴν Ψυχὴν, Δῃϊ- 
ΤῊΟ ΤΠ] ΟΙΟΥΘ ὈΥΘαἸ ΠΊ 6856 11], 16. 1. 

Διάκονος, 56 Υνιι8 τηραϊαβίϊπ5 ἴ. ὃ. 2, 
Διωκρίνειν» αἰ) υαΐοαγο 51 9 ὲ 

Διαλαμβάνεσθαι, διειληρομένοι τὸ βάρος, {8ο- 
γϑοο5 ἀἰβραῦθ ΡΟΥ τοΐδηι βαδγω ΠΊΟ]Θτὴ 
ΡοΟΠάιι5 βιιατη, ἀυτη ΘΟΥ̓ΡΟΥ ΔΡΡΙΙοαπίιτ, 
Π6 φὙΑνΘίαγ ΠΟΙΊΟ 111. 10. 16. 

Διαλανθάνειν ϑεοὺς, (115 6596 οὕ ΤηΔ ΟΥ̓ οα- 
σα] 1. 4. 19. 

Διωλέγειν, (ἰἰΒοΟΥ ΠΟΙ ἷν. 5. 11. διωλέγεσ- 
θωα, φιωῖά υ. ἰδίά. 12. 

Διωλεκαικὸς», 57. διαλέγεσθαι δυνατὸς, (6 

γ6 0. ἀθ! ογαπΠαϊ ρουϊτιβ ἵν. δ. 12. 
Διωλογιξφόμενοι περὶ αὐτῶν ἐπισκοτσῶιεν ἰἰϊς 

δ.ι1 
7 
, 
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Διαμάχεσθαι, 111, 9, 2, 
Διαμκένειν, ῬΟΥΓΏΔΠΘΥΘ, 111, 5. 12. 
Διαμεμινῆσθαι, ἴ. 4. 15. τηρηλοῦα βθύνδγρ. 

ὁπόσα ἄν διωαμνημιονεύσω, 1. 8. 1. 
Διανοεῖσθαι, τ Ὠϊταυτη ἰμἀποοΥ 111, 6. 2. 

σὸ διαν. ἰδ ἀδγιλίναζε, Ἠϊ. 12... 6. αιοά 
εϑί ἡ διάνοια ἷν. 8, 1. διανοεῖσθαι χιεῖρον 
βἷς βϑῇ ἱν. 8. 5. διάνοια ΑΡΟΪ]. 2. εϑί δῃϊ- 
ΤῊ 15 ΡΠΙ]Οβορηϊα θχου!ίι5, ἀδηλιηρβανέ. 

Διανύφειν, Ρογἤσοσα 11. 4. 7... 
Διασονεῖσθαι τοιαῦτα, Θ᾽ αϑτηοαϊ ἸΔθογα5 6Χ- 

ΔΏΓΠΑΥΘ 11. 1. ὅδ. σαῦτα ὃ. ἀθ δ 
ἘΠ ΘΒΕῚ ν. 10. οὐχ οἰγὰ δὲ ἰάθοσα ρΡοῦ- 
ἤρσοῖθ νϑὶ δχβρηιὶ : σὰ νόμιμα δια. ἀδ 
ΒορυΌ]. 1,Δορα. χ. 7. αυοά [Ὀ]άθτα οϑί 
σὰ νόμ. ἐκτελεῖν. Οἵ, (ὐσομομι. νἱ]. 52. 
Αρδβϑβιὶαὶ χὶ. 7. 

Διασράπσσεσθαι, αοἰΐυο 1. ὅ. 18, ῬΟΥβΟΘΥΘ 
τρ,9,.Ὲ 

Διασπρεσὴς ἐπὶ ἀγαθοῖς 11. 1.. 98. 

Διάπυρος λίθος, ἰαρὶ5 Ἰστῖτα5, σαπμάθῃς ἱν, 
ἸΩΟῆΣς 

Διωαρκέστατα ἐς τὸ γῆρας, αὖ ὨΪΗ1] ἀ 6510 11. 
8, 6. 

Διασαφηνίξω, οἸαγα οἱ αἰδεϊποία ἐταᾶο, ἀο- 
Ο00.111.1. 11]. 

Διασιωσᾷν, 111. 6. 4. ἵν, 1. 10, πο. 

Διωσκοσεῖν τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα, ἵν. 8. 
4. υϑοΥθ 5 οἵ αἰβε ησαθηβ αυϊα ᾿πβῦιτα 
1Π]Ο ΒΟ ΤΠΠῈ6 516. 

Διατείνεσθαι, ἱπτοηἄργο δηϊτηιτη δὰ δἰϊχυϊὰ 
11, 7. 9: διασειναμένους πανσὶ πρόπ'ῳ; 
ΟΠΊῺΩΪ τηοᾶο σοηπίθπάρυρ, ἵν. 2. 292. 

Διατελῶ νομίζων, ΞΘΓΏΡΟΥ 5ἰαΐιο 1. 6. 9: 6. 
αἀ)οοί. δοηιδὶν ραγεϊοὶριὶ 1, 6. 2. 

Διασίθεμαι, ἴον 1. 6. 15: 56( υἱάφθ ποί. 
σὴν ϑυγατέρα ὅπως ἄν σὺ βούλῃ Ογτορ.- ν- 
2. ὅ. 
αἴσαπέ ; αϑῇοῖου, ἐγυ ἠναίαηι ραγέθηι, 111. 
16. 6: ἴἷν. 2. 40. ᾿ἱπϑιξμοσο 11. 1. 27. 
πῶς οἴει σε διατεθῆναι ὦν, φαοτηοάο ριιΐδ5 
16 αἰδοίη αἀἸἰβοθθϑασγατ ἔιι1556.ῦ αἰἱσ- 
χρῶς σὸ σῶμα, ἰοῦ σοΥ ΡΟΥΘ ἐυγρίιου αἵ- 
ἔβοίο 1. 5. 5: ἔριν, 11, 6. 28. τηράογαδσῖ, 
ΠΟΙΏΡΟΠοῖΟο. 

Διατιθέναι τινὰ, ΟρΡ᾿μ]ΟΠ6 ᾿τη ιιΘ 6 Δ] ΦΈ ΘΓ 
:. 9, δ: θυ δηνιυδυο, 

Διασρέφειν, ΡΙδῆθ ἰοῦ, ἴξα τξ Ὠ181] ἀρβὶάο- 
Υρία 111. 6. 15. 

Διαπρέχειν τὰ ἡδέα, ῬΘΙΟυγοΥΘ, ἢ, 6. οὑ- 
ΡΙά6 ἔγι, αὶ 11..1. 51. 

Διασρίβειν μετά τινος, ἵν. 1. 1. 6556 οὐτὰ 4] }- 
αυο. 

Διωαφριβὴν δουλοσρεπῇ τινι παρασκευάζειν 
ἌΑΡοΪ, 50. φυπάϊτο οὲ ράποασο δὰ πορὸ- 
{πὰ ν 6] δυΐοπὶ βούνοσιτη φοηἀἰἰοποτα 
ἀφοοπίργῃ, 50 ]}1οθὲ οουϊαυΐατη, Ὁαοα ορ.- 
ΡΤ τυ ατα διιοίου Δροϊορῖθ Δηνίο 00} ]- 
οἰοπίθηῃ ἔδοϊθης ϑοογαίθιῃ οούδτῃ Πα οἷ- 
Ὀ115») ΨΘΥΘΟΥ 6 τηρτϊο ἱηΠυτηδήϊι5, ἰῃ- 
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οἶν]]5. οἱ ἱπορίιιβ μαθαΐιισ, Ὠοθοθδὶ 
Θηΐτα ΥἹΓ βαρίθηβ ἰΐα ρ᾽θθθιη ἴῃ 56. Αειὶ- 
ΟΆΓῚ ΟΥΠΠΘΙῚ ΠΟΠΟἰταγ6, 1] σατὴ ἔδοϊθης 

ΠΘΟΘϑϑαυῖο ΤΟΙΡῸ ΘΙ’ ες ΒΟΙΆΪ ΠΙΙ ΠῚ ΘΘΠΟΥΙ, 
φιατηαιδαπλ δα ΘΟΠΒΙ ἢ πὰπὰ ΡΏ]ϊοιτ οὲ 
7υάϊοῖα Ῥαθ σα οὔθαμάα πο αι ἰάο- 
ΠΘΟ, 

Διαφαΐίνειν διὰ, ΘΙ ὰσοῖθ ΡΥ 111, 10. 5. 
Διαφέρειν τινὸς ἐσὶ σοφίᾳ, Ῥτυάθρηξίᾳ Θχςεὶ- 

Ἰογθ δου ἵν. 2. 1 : σινιγ 88 γ ῥγ- 
βίδγα 11, 9.1 : διαφέρει ἢ, 111, 7. 7: πιοί- 
11. 11. 14. Διαφέρεσθαί τινι, ἸΪτηΪσΌ τα 
6556, αἸββίάθγ 1, ὅ. 1 : 11. 9. 8; 11, 5. 
16. Διαφερόντως, ΔἸἰτοΣ 111. 8. 5. 

Διαφεύγειν τὰ δεινὰ, ροτ]ο] τα Θἤ σοί 11]. 
12, 4. 

Διαφϑείρω. διεφθαρμένος, παΐατα ΘΟΥΓΙΡέιΙ5, 
Ὠδίυγα Ῥυοο ν5 δὰ ργανὰβ οαρίἀϊαΐοβ 
ἢ,.,.9.,.98. 

Διάφορον, ἰὰ ἀ6 4110 αἰβϑο πέλαγ, σδιιββα α15- 
5161: [{6γἢ, ΑἸ Θγθητῖα, ἀἰβουγηθη 11. 8. 
δ. διάφορος οὐδὲν ἄλλων, Πυ}]ὰ Τα ΘΧΟΕΪ- 
165 41115 ἵν. 15. ον 

Διαχρᾶσθωι ἑαυτὸν, 86 ᾿ἱπίογἤσοΥα ἷν, 2. 17. 
Διαχῦσαι ἀέρα, Αἰ αΐδΕ6 ἱν. ὅ. 8. 
Διωα ψεύδομαι. διειψευσμένοι «ἧς ξαυτῶν δυν- 

ἄμεως, 4αϊ ἴῃ ΦοβΕτηδη 15. βυιΐϊβ υἰτθιιβ 
ΔΡευσδηΐ ἃ νϑῖῸ ἱν. ὦ. 27. 

Διδασκαλία χοροῦ νυ. τι. 11]. 4. 4. 
Διδάσκαλος ῬΥῸ χοροδιδάσκωλος 1, δ. 18. 

Διδάσκεσθαι, αἀάϊδοργο, . ἀσοίροτο αὖ δἰψαο 
ἀορίγίμδπι 1. 2. 90 : σκυσέα «τινὰ, ]]]ΌΘΤα 
οὐπαἀϊομάσσα ΟΌΧΑΓΘ ἴπ Δ.ῚΘ. ΒΌΪΟΥΙΒ ἷν. 
4. 5. 

Διδακτὸς, ἀοοίτπα δοσυϊϑιξοβ 11}. 9.1. 
Διδόναι, ορίἰοποτ ἀάγο 1. 9. 16: κακόν τι- 

νι» ἰϑάδσο, τη810 δῇςοσα 11. 9. 7. οορίδιηῃ 
ἕδοοτ, ἃ ἔδωκαν οἱ ϑεοὶ μαθοῦσι διακρίνειν 
ἀνθρώποις ἴ. 1. 9. ἃ μαθόντας ποιεῖν ἔδω- 
καν οἱ Θεοὶ ἐδῖά. 

Διέχκω, ἀΐάμοο 111. 10. 7. 
Διεξζιέναι λόγῳ, οΥδίίοΠΘ ᾿ϑυβθαα, ἀἸββογοσο 

ἀδ «ἱ. ἱν. 6. 15. 
Διξρχεσθαι, ῬΟΧΟΙΆΤΤΟΙΘ, ρου οτος ἱ. 6. 14: 

Ρτϑοΐουϊτο ἵν, ὅ. 8, " 
Διηγέομαι 1]. 1. 99. τάμε. 

Διέχω, ἀἰδῖο 11. 5. 19, δι. ἢ 
Διθύρωμβος, ΟΑΥΤΩΪΗἶἷ5 ΚΌΠΙΙ5 ἴῃ ΠΟΠΟΥΌΤΩ 
ΒδοοΗὶ 1. 4. 8. 

Δικάζειν δίκας, ἦι5 ἀΐσογο, δοϊϊοποπι ἄδτὸ 
111. 5.20: 11. 2. 18: δικάζεσθαι, δίκας 

ἀλλήλοις, 5101 ᾿πνίσοτη ᾿ϊΐθ5 τπόνοσο 1}. 
5. 16. δικαξόμενοι '. 2. 51. αυϊ ᾿ἰῖθιις 
ΥΘΧΔΠΉΓΙ, 

Δίκαιος, Ἰαδία5, φαΐ ποιηϊπὶ ποοϑί δὲ ῥτο- 
ἀοβὲ δἰ 119 1. 6. 11,12. ἷν. 8. 11: φιὰ 
υἱὰ. ἵν. 6. 6 : ἵσσος, Θάιὰβ Ἰάοποιιβ δά 
θᾶ, 4185 80 οῆϊιο ργϑδίασὶ ἀθρθομΐ ἵν. 4, 
5. δίκαια 1ιϊ. 5. 12. ἦιτᾷ, Δικαίως» τϑοίο, 
το το 1], 1. 7. 
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Δικανικὸς, αἱ ἴῃ ὑπά!ο}15 νουβδυ! ροίοϑί, 
ἔοτο ἀρέίιι5, οδιιβϑι ἀἴσιβ ἷ. 2, 48. 

Δικασφισὸς, 7 Ὑἱ5 ἀἰοι πα! μου 11. 6. 98. 
Δίκη, οατιδα ξουθηβῖβ. βῖνθ ρυϊναία βῖνθ ρῈ}- 

Ἴἶοα: δίκη δημοσία 1]. 9. 5. ο50 γραφὴ, 
οαϊιθα ΡΌὈ]οα : εἰς δίκας ἄγειν, ἴῃ 7115 
γοσδίο ἢ, 9. 1 : δίκην εἰπεῖν, σατιδατη αἸ- 
ΘοΥΘ, 56 ἀοίεπάθσε ἵν. 8. 1. ὑσέχειν, 
Ῥαμᾶβ ἄδγο 11, 1. 8, εἰς δίκην καλεῖσθαι 
ΑΡ. 1. γιοέ. 

Διοικέω σῶμω καλῶς ἵν. 5. 10, ναϊδιπα ηὶ 
οἵ τουτί σουρουΐβ βοῦνίο, σὴν παίδωση 
11,1. ὅ4. αἀἴρογοσθ οὐγαίϊΐοπθ δὸς 
ὈογΘ : σοί. 

Διοίκησις χρημάσων ἵν. 6. 14. δἀτηϊηἰϑίγα 0 
τοὶ ρθοιηίΐαγῖϑ νοὶ γϑάϊξαιιτ. 

Διομολογεῖσθαι, 1. 2, 57. ἐπεὶ διωμολογή- 
σώτο Οὕτα ᾿πίου ἀϊβραϊαμίθϑ μος σΟμβε 15-- 
5εῖ. ῬΡ]αίΐο Οούρίς δ6 5εοῖ. ἅ σπρὸς 
πούσδε ἔλεγον, διομολόγησαί μοι, εἰ ἄρω σοι 
ἔδοξα στό σε ἀληθῆ λέγειν. 

Διορίζειν, ἀἰϊδιίπριθτο 111. 9. 4. Διορίζεσθαι; 
ἀδπηῖρο ιν... 9. ἀἰδύξίνο 6.1: ἅν. 8. Ἐ]. 

Διόπιγ 60 4υοά 11. 1. 15: ΦαδΠΙΟΥΟΠΙ 11]. 
6. 12. 

Δίχα ψηφίξεσθαι, ἀϊνοτθα ἀθοθηθσο ἵν, 4. 

Διχογνωμονέω, ἀἰδ5οητο 11. 6. 921]. 
Δίψψνος, 51115 1. 4. 16. 
Διώκειν, 5: 1056 5θοίατὶ Δ] 4 Θτα ἶν. 4. 94. 

ϑανάσου σΑΡΙ1411 οΥἾγαϊ πα δοοῖβασθ, Δ ΡΟ]. 
21. ἴῃ Ηδ]]Θηϊοῖβ νἱ]. 8. 6. οϑί διώκειν 
περὶ ϑανάτου. 

Δηκῶ, πὰ δοκοῦντα τοῖς ἀνθρώποις, αἴ1ὲ8 ΟΠ1- 
Ὧ65 φοποράππί, νοῦὰ 6556 ρυίαηΐ ἱν. 9, 
μἰξ. Δοκεῖ μοοι, βίδῖιιο, 86.. αὐοιιδ. δὲ ἵη- 
γιῖξ. ἵν. ὅ. 10. δοκῶ μοι ὑπομένειν ποιῆσαι 
1. 7. 1. 001 Βέθρῃ. ὑσιομεενεῖν τηδ]οθδὶ 
ἔργα υὰὐ κ|ἀν δοκῶ μοι τὸν κίνδυνον ὑπομεῖναι 
1. 8. 10. ἰσχυρὸν, μὴ ὄντα, δοκεῖν 1. 7. 4. 
ΒΙΓΩΌ]ΑΥΘ, προσποιεῖσθαι, αὐ δα ἢ, 1. ἀο- 

οὐἱέ ΨαϊοΚοπαῖγ εὐ δὰ Τὐυτρ. Η]ΡροΟΙ. 
462. 

Δυκιμάζειν, Ἰαυάδγα 1. 2. 4: Ἰπα!ΠσαγΥ0, 56η- 
τοπίίατη ἔΌΥτο 1, 4.1 : ργόθαγο 1. 2, 42: 
ΘΧΡΙαγασθ, θχδιηΐηδίθ 11, 6. 1; δεδοκι- 
μασμένοι, σΟρΉΪ, ρουβρθοιὶ 11]. 5. 20. 

Δοκιροασία ἀρχόντων υ. τ. 1ϊ. 2, 15. 
Δόξα, ορ᾿πἴο 1, 4. 16, σοὺς ϑεοὺς σοῖς ἀνθρώ- 

“τοῖς δόξαν ἐμφῦσαι ὡς ἱκανοί εἶσιν εὖ καὶ 
κακῶς ποιεῖν. [τὰ ΓΠυοναϊάρ5 ν. 1085. 
ἡγούμεθα γὰρ τό τε Θεῖον δόξῃ, σὸ ἀνθρώ- 
πεον σε σαφῶς διαπαντὸς ὑπὴ φύσεως ἀναγ- 
καίας οὗ ἄν κρατῇ, ἄρχειν. ϑ'θα Αροὶ. 
9. δόξαν ἔχω περὶ ἐμαυτοῦ ΧοΠορμοηίο- 
ὉΠ 6556 ΠΟη νἱάοίαγ, 4] αἰχίθδοι γνώ- 
βην. ΘΧΙβετηδίϊο ἱν, 8,10: αἰσχρὰ, ἴη- 
ἔατηΐα 1, 19, 2. 

Δυοξάξειν, δίδίμοτο, ΟΡ᾿ΠΑΥΙ ἱ, 1, 15: [Π]. 
9, 6. 

1 ΕἘΘΕ 

Δουλοπρεπὴξ», 50Υν1115, ορρ. ἐλευδερίῳ 1ῖ, 8, 

Δραπετεύω, [ρῖο, (6 8ογυΐδ ἴϊ. 1.16. 
Δριμοὺς» ΔοΥ15, 6 οἷδὶς οὲ ροίϊογιῖδιι5 ἱ. 4, 5. 
Δύναμις, Ταου]ία5 111. 7. ὅ - σορῖτ 111. 5. 11. 
Δυνατὸν εἶναι, ῬΟΥΙΡΗγαβἷ5 τοῦ δύνασθαι 1. 4. 

16: 111, 6. 2 : δυνατὸς σώματι, ΤΟὈιιϑέι15, 
ἸΔΌΟΥΙ ἔδυθπᾶο ἀρίὰ5 11. 1. 98 : ρουϊέιιβ 
τοῖ οα]αβουπαια 111. 7. 1: δυνατὸς κο- 
λαωκεύειν, αϑϑοπίαϊου 1. 2. 24, 

Δύο τῶν γέων, ΡΥῸ δύο νέους 11. 1. 1. 
Δυσάνεκτος», ἸΠ Ο]ογαμ 15, σΥΔΥἸβϑί Πγ115. 1]. 

2, 9. 
Δυσωσπόφρεπτος, 4] αἰ ΠΟ] ΘΓ Ροΐεβέ ἀγο- 

ΟΟΥ ἵν. 1, 4. 
Δυσαρέσκησις ῬΙῸ δυσαρέσσησις οϑῦ ἴῃ (6 ]1] 

Αὐτο]αηὶ Μ. Οἤγοη. 5. 10. 
Δυσάρεστος, ΤΩΟΥΌΒΙι5, (5.1 ΔΙ ΟΒτ5 111, 15, ὅ. 
Δυσκάθεκτος, ΘΕ ΓΘηΐ5, 6 ὀχιο ἵν. 1. 8: 40] 

Υἱχ ἴῃ ΟΠοῖο σΟΠΕΪΠΘΥΙ Ροΐοβί, ὧδ λο- 
ΓΑΥΤΙΣ δ. 4, 

Δυσκατέργασαος» ΑἸ ο1}15 ἔδοία ἱν. 9, 7. 

Δυσκολαΐνειν, ΤΩΟΥΟΘΊΌΓΙΩ 6556 1". 92, 8. 
Δυσκολία, τηογοϑὶίαϑ 111. 12. 6. 
Δυσμαθὴς, αα ἀἸδορπάμ ἱπϑρίιιβ ἵν. 8. 8. 
Δυσμιενὴς», ΤηδίΘνο] 5, αὰϊ Οὐ 1]. 6. 21. 

Δυσμενῶς ἔχειν τινὶ, Οἄ1556 11], 5, 2. 
Δυσξύμβολος, Βοτηο ΑΠΠΠ 1115: ΠΟῺ ΔΟΟΟΠῚ- 

τηοάδίι5 ἔατη γα 115, ἀτο1οἱ {115, ΘΟ - 
ΘΎΘΒβΙθιι5, Ρδοί15, εἰς. 11. 6. ὅ, - 

Δυσξύνεσος, ὈθΒοΌγ15, αἱ ΠΟᾺ [Δ01]6 1πί6]- 
Ἰ]ρὶ ροίοϑῦ ἵν. 7. ὅ. 

Δυσσειθὴς, σοπέατηαχ ἷν. 1. ὅ. 

Δυσ'χιερὴς, ξεῖο᾽, οἄογθ παῦθ5 οἴδηάθηθ, ἐδ 
δπογθηιθγῖδ αἴυὶ 1. 4. 6, 

Δυσωπεῖσθωι, {ἰτηϊ ἀπτ 6558 11. 1, 4. (ὁ ζενὶς 
αἰϊφιυϊα Κναικιαΐδ δὲ ρενοιιϊὲ διιῦδό556 5ιι8ρῖ- 
οαρέϊϑιι5. 

ΗΕ 

᾿Εὰν ᾿γο ἄν, ὃς ἐὰν, χαϊοιπαῖιο Π]. 10, 12, 
οί. ῬΥῸ πυμ ἴν. 4. 12. ηιοί. πόδε δὲ σκό- 
σει ἐὰν ἄρα καί σοι ἀρέσκῃ ῬΙαίου 5 ΟΥά- 
γ}1|5 βθοῖ, 17. ἂὖ οχ Οοάϊοςο Οπάϊαπο, 
ὉΔῚ νυ]ρὸ ἀρέσῃ τπαὶθ βαϊέιτη Ἰοριταγ. 

Ἑαυσοῦ ὕ7γὸὺ σαυτοῦ ἴϊ, 6. 55. ; 
᾿Ἐγγύθεν, 6 ῬΥΟΡΙΠασΟ 1]. 2. 12. αἱ ἐγγυτά- 

χώ ἡδοναὶ νοϊαρίαϊοβ τηαχίπηθ οὈνΐς ἶν. 
δ. 10. 

᾿Ἐγκαρτερεῖν, 58 σΟΕΥΘΟΥΘ, 5Ὲ5ΕΠΟΓΘ 11. 6. 
22. 

᾿Εγκράτειω, τοτηρογδπεῖα, φιϊὰ υ. 1. 5. 1: 
ἷν. 5. 9: πρὸς ἐπιθυμίαν βρωποῦ, δρ5ιἰ- 
πρηΐία ἴῃ οἶρο δρροίθηδο 11. 1. 1. ποί. 
γΙάο ἴῃ καρτερικός. 

᾿Εγκρατὴς» φιιῖδ υἱά. ἵν. 8, 11. 
᾿Εγχειρεῖν πσινιγ ἀσργοάϊ 11, ὅ, 14. 
᾿Εδέλειν, Θ0] θοῦ 111, 12, 8; μᾶλλον, τῇλ}]6 
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11:1. 4. 5. εἴποτε κληξεὶς ἐπὶ δεῖπνον ἐλθεῖν 
ἐθελήσειε 1. ὅ, 6. οὑπὶ Ια Ἰ5δού 11}1 ΓΘ 
νοσαΐο δα σοῃδτη. 

᾿Εδελοντὴς, 584 Βροῃηία 11, 1. 5. 
᾿Εθίζειν, ΔΒΘΙΘΕΔΟΘΥΘ, δ. ἴπς 11. 1. 28. 
ἜἜδω, τὰ εἰωθότα, 48 ΒοΥῖ βοϊρηΐ 'ν. 4. 4. 
Εἰ, χυΐα ἵν. ὅ. 12: ἵτεργίνυῖδ Ῥοεί ὑσοος ἢ 

Ῥογξιν" ἵη, γ6 σοτία ῬΤΟ ὅσι 1.1. 17: 
2..15.: 1. δ. 15: Δι 63:8: -111..7. κ: 

ΠῚ 11]. 1. 6. εἴγε, 51 φάθ, φυδη40- 
αυ!άρθμη, ἦγ γα οὐγίαν 1ἰϊ. 4. 2 : 11]. 6. 
15,;.41..:10,.10:.. ἅνευθο 19. εἴθε, ὈΦΙ Δ], 
ὁ. ἵριρον, 1. 2. 46. εἴτε -- εἴτε, ΠΌΓΗ --- 
ΔῊ 11... 1.2] : ροϑέ αἰϊψιιοί εἴπε δογιῖξων 
ἦχο ηιδηιῦνο μἰέΐηιο εἰ δὲ καὶ ἴ. 1. 28 : εἰ 
μὴν 6. ὑπιάϊο. ζμΐ. 1. 2. 52. 

Εΐδος, ἔοΥπηα σουρουῖβ 111. 10. 7. 8, 
Εἴδωλον, 5: ]ΔΟΓΌ ΤΩ ἱ. 4. 4. 
Εἰκάζειν, ἙΟΠ]ΘΟΕΓΆΠα ὦ ἴδεθυθ. ορ}}. εἰδέναι 

111. 6. 11. εἰκασία πῶν ὁρωμένων, Βοίθμτα 
ν6] αὐ. θῇἤογμηδηθ βρθοῖοὶ συϑῦτα 50 
οσυΐοσ σδαθηξίαγη 111. 10. 1- 

Ἐὔκειν, ἔοικε γιγνομένοις, ν] ἀΘηέαγ ΠΟΥΪ ἱν. 

ὦ. 8: ἐοίκασι, 86. ἡη. νι ἀρηίαν ἐδίά. ὃ. 

12 : ἔοικας οἰομένῳ, ΥἱΔΟΥΙ5 Οχἰβεϊσηαυθ 1. 
6. 10. 

Εἰκὸς, ῬΙΌΌΔΡΙ]6 1. 9, 26 : ρΡδγ οϑϑί, παίισγαὶθ 
εϑ( 11. 1. 2, εἰκόφω:» υγ68 1. 2. 28. 

Ἑϊλικρινὴς» ΒΙ ΠΟΟΥῚ5, ΨΘΓᾺ5, ΘΘΙΤΩΔΠΙ5, ἰϊ. 

ο, Ὁ, 

Εἰμὶ ὃ σώξων, »γο σώζω 11. ἤ. 14. 
Εἰσπεῖν σινά τι» Αἰϊουϊ αυϊά ἀΐσογα 11. 9, 8. 
Εἱρκταὶ, βορία Ιοςα, συπερορα, ραγέδ8 «αι 

ἐωῶ, εἰδὴ ηυιιζίογδ5 διιὲ ἐγιοίιιδεδ οἐ ααἀυοΥῦ- 
85 αἰὐἰπίξογος σιδίοαϊμγίιν 11. 1. δ. 
Τάφην ποηῖογὶ οσσιγγ Χοη. Ηΐϊδέ. ΟΥ. 
ἵν. 7. 7. 564 4]16 ποίΐοῃθ. Ζζοιιιδ. 

Εἷς ρ»γὸ τὶς 11]. ὅ. 12: ἡηιοιϊσίέων 1. 2. 51. ᾿ 
Εἰς ρ᾿γοὸ ἐν ἵν. 9. 1: εἰς σὸν ἐνιαυτὸν, ἴῃ 8Π- 

ὩΏΤΩ 11], 6. 15: εἰς σὸν σάντα βίον, ῬΘΥ͂ 

ΟΙΏΠΘΙ νἱΐαπι 1. 9. 8: εἰς βαρβάρους 

ἀποφέρεσθαι, ἴῃ ἔθυσδηι ὈαΥΑΥΌσα τὰ ἀ6- 
ἔουυὶ ἵν. 9. 55: εἰς ἀνθρώπους ἐξιέναι ἴῃ 

ῬΟΡΙ]σαπι ργοαϊγο 1. 1, 14. ὰ 
Τἰσηγ εἶσθαι, βδυδάργο 1, 7. 10. 
Εἰσφέε ἐρεῖν καινὰ δαιμόνια, πόνος ἄρθος ἱπάιν- 

ΟΘΓΘ ἷ. 1.1: ἀοοοτο αἰϊαυϊά πονὶ ἐδίά. 
Εἵΐτα, 1) ἔχη, 40 ἔδλοείο ἷν. 2. 16 : ἧν. 5. 

ὅ. 2) ϑβογυὶξ ἐπέεγγοραίϊογυῖ, φιθ δα 
φιαίίαπι ἱγιαϊσηπαίίοηο ργοζογέιιν, βἰςοΐῃο, 
τᾶπθ ἴ. 9. ὅδ: 1,, ἢ. ἴδ: 11, 7. Θὲ Δ. 
6. 15: εἶτα οὐ, αυϊάπὶ ΘΥΡῸ ὃ 11. 7. 18. 

Ἔκ παλαιοῦ, Δι αι 5, 111, 5. 8: ἐκ σ'ὰν- 
Ἄς πέόανα, ΟΠηΐ γαίϊοηθ, οτηηΐηο ἷν. 5. 

: ἐξ ἑσοίμεου, [46 116 1]. 6. 16: σὰ ἐκ 
τῆς χώρα: 11. 6.1}. 15: οἱ ἐκ σῆς ἐχο- 
μένης ἠπείρου, υϊ ἱποοϊαπὶ τοΥγδ ἢ ΠΟ Π- 
τ πϑηΐομα ἢ πἰεἰπηάτη 111. 5. 10. 

ἹἙκάτερος, ἀΐθταιιο 111, 4. 7: ἷν. ὅ. 9.. 
᾿Εχκυλισθέντες εἰς ἔρωτας 1. 2. 22. γί. 

ἘΝ 

᾿Εκμειμοῦμαι, ἱτη του 1, 10. 1. 
᾿Εκαληροῦν σὰ συμφέροντα, υϊοαυϊά πα] 

οϑΐ, ΘΟΠΊΡΆΓΆΓΕ, αἴξευυα 11, 2, 5. τὰ ἐν- 
δεῶς ἔχοντα ἴϊϊ. 6. 5. 14. 

᾿ἜἘκχσλήττειν, ἀϊοίΓαΥ Βοπλΐῃ65, 4υοά, 5ρθοῖθ 
ΔἸ νοϊαρίατῖβ δὰ οαὐαδοῦπααθ θοηΐ 
ΟὈ͵θοία, νϑῃθιηθηΐθυ ροσίασραΐ, σοηϑίου- 
ηδῖ, δἰο. ἵν. 5. 6. 

᾿Ἐκστολιορκεῖν, ΘΧΡΌΡΏΔΓΙΟ 1. 6. 9. 
᾿Εκ πονεῖν, Ἰαθογαπᾶο οἴθαπι ἀἴρογοσε οἱ 

σοηῆοριο, ας δ85εγι ατιδαγϑεϊέοη, '. 2. 4. 
᾿Εκφέρειν, οἴἴονγα τηογία τα οχ δάϊθι5 δά 

ΒΘΡΌΪΟΓΑΓΩ 1. 9. 55. 
᾿Ελαττοῦσθαι ἐπί σινι, ΟὟ Δ]]σαθτλ ἀδγηΠῸ 
ΔΕ οἱ, δ᾽ συ 5. ἱπεέθγίταιπη ἄδτηπο 5ϊ0ὶ 
6558 Ρυΐζαγο, ἱϊ. 4. 8. 

᾿Ελαύνειν, 6400 νϑῃΐ, οαυϊίαγο ἢ. 5. 1: 
ἐλαύνεται εἰς τὰ ἐπικίνδυνα φέρεσθαι, ΡΥ - 
ΟΘΡ5 ἴπ Ρογ σα ατη σνῖς ἅϊ. ἃ; 8: 

᾿Ελαφρὰ ἡλικία, ϑοῖδ5 ἀρ. }}5 111, δ. 27. 
᾿Ελέγχειν, ΔΥΡΌΘΥΘ,. ΘΥΓΟΥΙΒ. ΘΟΠΥΪΏΘΘΥΘ ἷ. 

4.1}: 1. 2. 47: 111. 8.1: γελοῖόν τινα; 
ἀδρυθμθηάογα δἰϊφαθηι στἱάου]ασα 1. 7. 
2: Ψευδόμενόν τινα, τηρηἀδοὶ! σον  ΠΟΘΓΘ 
ἦν, 8.1. 

᾿Ἑλέσθαι μᾶλλον, ργεῖονγο ἱ. 9, 16, ἑλόνδι 
σ΄αρανοίας 1. 9. 49, φτηρητε σον] 068» 

τὶ : ἑλέσθαι οἸίσοτο 1. 5. 1. ἑλέσθαι τι 
ἀνφπὶ, ῬΥΦΕἕοΥΥο 11. 1. 15. 

᾿Ελευθέριος, 1 θΘγΑ} 15, ἃ Ἰπιογὸ δ] ΐθπις 1ἱ, 8, 
16: φύσει, ἱπρθηΐο ᾿ΠΡουδὶὶ : ἐλευθέριον 
ζῆν, ἴζα νἴνογθ, τιὸ ἴπ σϑητιι πη δὲ Πθογαὶθπι 
Βοηλίπομη ἄροοι ἱ. 6. δ. 

Ἕλκειν, ἴτάῆογρ, ἰμνίτατη δὲ σοὶ οι ἴθ 
ΔὈΒίγἤ Υ 11]. 6. }. ἐτ 

᾿Ελλείσειν, ᾿Π᾿ΟΥΓΑΙ ΘΓ ἷν. 5. 17: ἕαυτῷ 

«ολλὰ ὧν βούλεται 11. .1. 8. 5101] ἀθπο- 
ξϑδγθ. σπᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ φίλῳ ᾿, 4. 6. 

μηδὲν ἐλλείσοντα ἐν, δ,.17. ἐλλείσομαι 
εὖ ποιῶν ποὺς εὐεργετοῦντας, νἱηοοῦ δὺ 

8}115 θοποίδοι θη ο 1ϊ. 6, 5. 
᾿Ἐκβάλλειν εἰς, ᾿ΥΓΙΡΙ.ΪΟΏΘΠΙ ἤδοθσο 111. ὅ. 

4: ἀμέλειαν, πο] σοηςίδη Δἤδσγο 5. 
᾿Ἐμβλέπουτα χαρίζοιο 111. 10. 10. 
᾿Εμμένειν φοῖς νόμοις ἵν. 4. 4. Ἰοσος Οὔ βεσ- 

ψΆΓΘ. 
ἜἘμσίμπλασθαι ᾿. ὅ. 6. οἶθο 56 γϑρ]οσο. 
᾿Ἐμποδίξειν, ΒΟΓΙΡΌΪα πι ἴῃ ΐσογθ, ἱπηρϑάϊ.- 

ΤΩΘηΪΟ 6556 4010 ΤΠ ΪΠι15 ἈΒΘΘΠΒῈ}5 ἢδὶ ἷν. 
8..9. 

ἜἜμσορος 1ἰϊ. 7. 6. τησυοδίου, αυΐ Ττηθγοος 
ἱπηροτίαϊ. Οἵ, δὰ γτορ. ἵν. 5. 42. 

᾿Εμφανίξειν, Ἰηα !Ίςαγο, κι σηϊἤοατο ἵν. 5. 4. 
᾿Εαμφανὴς 111. 8. 10. σοῃβρίοι 5. εἰς φσοὐμ- 

φανὲς ἰέναι, φΠοπϑριοϊοπάτη 56. ΡΥΘΌΘΣ ἃ 
ἵν. ὅ. 16. 

"Εμῴρων, τηρῃΐθ ΡΥ ρα τὰ ἷ, 4. 4. 
᾿Ἐμφύειν, πάογρ 1. 4. 6. 15. 16. 
ἼἜκφυτσος, Ὠδίσγα ᾿πϑ᾽τπ15 111, 7. 5. 
Ἔν, δὰ, ῥσορθ, ἐδ ἰοθο ἰἰϊ, 5. 4: ἐν σούφῳ, 

ἐξ ς ΜΎγ: 



ἙΝΑ 

Ἰηίογίπι ἴϊ. 1. 97: ἐν σούσοις, 6 Ηϊς. Γ6- 

Ῥιι5 11. 7.1 : ἔν σιν λέγειν, δριι 4]. γογ- 
θὰ ἔλοουϑ 11]. 7. 5: τὰ ἐν ἀνθρώποις, γὙ65 
Βυτηδηςο 111, 6, 9: ἐν βαρβάροις, ἀρυὰ 
Ὀάαγθαγος ἐδίώ. ἐν τοῖς αὐτοῖς νόμοις τρέ- 
φεσθαι, ᾿ἰδάθπι Ἰορὶθι.5 ατιθαγὶ 111. 9,1 : 
ἐν φόξοις ἀγωνίζεσθαι, ἀΥΟῸθιι5 ἀΘΡΌΡΏΔΥΟ 
111. Θ.,9: 

᾿Ἐναντίος, ΘΟΠΕΓΆΓΙΙ5 6. 567,. Θὲ ἀαξ. 111. 12. 
7. ἐναντίον τινὸς, ΟΟΥΆΤΩ 8]. 1. 5. 1. 

᾿Εναρίθμειος, 4ἰ ΔΙ] 0 ΠΌΤΠΘΙΟ οϑ 1. 2, 58, 
᾿Εναύω πῦρ, ἰῆσοπαο, 11. 2, 22. 
Ἔνδεῖ σαντσὸς, 1ΐ. ὅ. 5. ΠΟ ραΐαμῃ δυΐ 

τηϊ]έατη, 5οὰ οπῖηθ οὐ ἰοΐαση δὈθϑί. 
τοί. 

᾿Ενδεὴς, 4ὶ ρογξθοίαμα τοὶ βοιθηταη) ΟῚ 
Δοσορῖϊ ἃ τηαρσίβίγο, 111. 1. 11: ἐνδεὴς 
σούτου γίγνομαι, Ἀυ}05 ταὶ ρΡαπατα Ργ6- 
ΥΉΟΥ 111. 6, 18. 

Ἔνδεῶς ἔχειν, ἸΠἀΙσαΤη, ᾿ΠΟΡΘτα 6556 1ϊξ. 6. 
ὃ. 

᾿Ενδέχεσαι, βογὶ ροίοϑέ 1, 2, 25: ἵν. 7. 9: 
ἐνδεχόμενα, 4186 βοΥὶ ροβϑαῃς 11]. 9, 4. 

Ἔνδια,τᾷσθαι, ᾿μ ΠΑ Ϊ Αγ 1]. 8. 8. 

᾿Ἔνδον, ἀοτηὶ 111. 11. 18. 

᾿Ἐνεδρεύειν ποτῷ τὰ ξῶω, φοΐι5 ουρίαἀϊίαία 
ΟἸΓΟΌΤΉΘΏΪΓΘ ἔδγαϑ 11. 1. 4. 

Ἔνειβειγ ὡς ἔνι, ἐψη. ὡς οἷόν τε) ἀπδηίυτη 
Ροΐεϑβε 111, 8. 4. ἢ 

᾿ΕἘνεργάξεσθαι, ᾿ἱπάργτα 1. 4. δ: 111. 10. 6: 

αἴετγθ, βίου 11. 1. 90: σὸ πείθεσθαι 
τοῖς νόμοις» Θἴἤσοτα τΐ οἶνοβ ραγθαηΐ 16- 
δῖρυϑ ἱν. 4. 15. 

᾿Ενεργὸς, νἷπα ἀρομαἹ ΒΑΌΘῺΚ 1. 4. 4: εἶναι, 
ΟΟΟΏΡΑΓΙΙ 11. 7. 9. 

᾿Ἐνεργῶς» 5ΓΘΠΈΘ, ἸΓηρ στ 111, 4, 11]. 
᾿Ἐνθυμεῖσθα!ί τι, σομβίάθγατθ ἶν. 5. 9: 6. 

δόη. ἵν 1. 17: ἢ 1. 54. 
Ἔνοχος τῇ γραφῇ ἷ,. 9: 64. 

Ἐνταῦθα, Ὠϊο, πὶ ἢος σϑῆρΥθ 1. 4. 11]: 
τοῦ οὐρανοῦ, ἴῃ Θὰ ΤΟ μαγίθ ἱν. ὅ, 8 ; 
ἐνταυθοῖ, Ὠϊο ἷν. 2. 16. 

᾿Ενφείνειν, ΙηἰΘηάἄογο 111. 10. 7. 

᾿Εντυγχιάνειν τινὶγ ἸποΙάογο ἴῃ αἱ. 111. 5, 1. 
Ἔξαιρεῖν, ΘΧΟΙΡΘΓΘ, ΘΧ ΠΌΓΠΘΙΟ Δ] Ογι πα 6]1- 

ΠΟΙ 1, 4. 15. 
᾿Εξαναγκάζω πληγαῖς ἀργίαν, ταράφου ἴς- 

ΠΔΥ]Φ ὙἹΟ] ΠΕ 5 σοτηθα 5 1]. 1. 16. 
᾿Εξαπίνης, ἙΘροηίθ, ο}}. κατὰ μικρὸν, ρᾶὰ- 

Ἰαδτη ἵν. ὅ. 9. 
Ἔξαρκεῖν πρὸ φίλου 1ϊ. 4. 7. ποῖ. ἡ αὐτὴ 

ἐπιστήμη ἐξαρκέσε, ἐπὶ σοὺς ἀγαθοὺς καὶ 
ἐπὶ σοὺς καλοὺς, 11. 6. 29. 

᾿Εξεργάζεσθα,, ρογἤσογε 11. 9. 14: 11. 4. 7. 
᾿Εξεργαστικὸςγ, ῬΥοταΐα5. ἴῃ οἰποίθηάο ἷν. 

1. 4, 

᾿Εξέρχεσθαι, τηῖσΥΔΥΘ 6 ΘΟΥΡΟΓΘ, ἐδ αγοΐριο 
1, 9..,88, 

ἜἜξεστσιν, Ἰίσεξ 5. ἀσοιι8. ἰὶ, 6. 26: 
οὔσῃ ᾿ἰσοδξ 11|,.1. 92, 

γψν 
ξ:.0») 

18 ἘΠΕ 

᾿Ἐξετασσικὸς, Τοῖ ΟΧΡΙογαπ 6 ἰάοποαθβ 1, 1, 
7. ᾿ 

᾿Ἐξευρίσκω, ἜΧοορΊίοΟ 111. 4, δ : ΥΟΡΘΙΙΟ γε] 
ἀε ΠΟΙ 5.1Ὸ 111. 9, 8. 

“ Ἐξηγέομεαι,, ἸΠίοΥΡΓΘίΟΥ 1. 2, 58 : ΘΧρ]ϊςο, 
ἄοοσρο ἴν. 2. 50, 81]. 

᾿Ἐξικνεῖται σὸ ὄμμα ἐπὶ, ΟΟΌΪῸ5 ρσοβρίςοϊε 1. 
4. 17: 11. ὅ. 19 : ἐξικνοῦμιαι τινος») ῬΟΥ͂νΘ- 
ἶἷο δα 1]. 1. 90. 

ἝΣις, νἱνϑῃάὶ γαίΐο 1. 2. 4. 
᾿Εξίστησι ποῦ φρονεῖν, τηρ πίοι δξογε 1. ὅ, 

12: ἐξιστάμενοι σοῦ τὰ δεινὰ ἀναλογίξεσ- 
θαι, ἀθ δυῖθιι5, 4185 ΠΙμηΐα σΟΠΒΘα]ΘΠ85 
65688 ΘΠ ρΡΙ αἴπ6 ἱτηροάϊεβ ποη 1πέβ] σαπέ 
᾿τητη]Θη5 Ῥϑυ! σα] τὴ ἰΪ. 1. 4. 

᾿Ἐξοργίξειν, ξαχοσοτα χϑάάογα 11]. ὅ, 7. 
᾿Εξορμοξν τινα, Ἰποϊζαγα 4]. 864. ἵη.. 111, 5. 8. 
᾿Εξουσία ἁρπάζειν; ᾿Ισοηε8 γαρΙθ πὶ 111. 6. 11. 
"Ἔξωθεν, αἰαπμαθ οχίγα ρδίγϊπη 11. 1. 14. 
᾿Εξωμοίδες, 11, 7. 5. ἴαηΐοεβ βου δέχ οί οἵ 

ὈγΘν 68 οἰτγα ΠΠΠΊΘΥΠΓΩ ἀθϑιπθηΐθθ. υἱάδ 
Ῥογὶχ. αὐ “πίϊαγι. Τχ. 84. Ετηδϑίϊ. 

᾿Εσαγγέλλομαι, ἀθ 60, 4] ἀἸίοτα 8] 4181} 
Ῥτοθιίθίυν 11. 1.1: ἀρετὴν, νἱτθατ15 α15- 
ΟΙΡΙ Ὅτ Ργο ἢ οσὶ 1. 2. 7. 

᾿Επαγωγὸν, φῃοα νἱτὴ τηονθ 6] οἱ βϑυδάθιη- 
αἱ Βαῦϑὲ 1. 5. δ. 

Ἔσᾷδειν τινι, ἸποδπίαυΘ, οδη 1 0.115. ἴττο- 
τχθ. “6. 10:8}: 

Ἔπαινεῖ παίΐίεσθαι σοὺς δημότας, Ρ᾽θθοῖος 

Ρ]ασὶβ οεαϊ ορογίοσθ Τπαϊοαΐ δὲ δρργοῦθαῖΐ 
1.95. 59. 

᾿Ἐσαίρω; (0110, 1] ιδέγοτη γρᾶάο, σὸν πιασρῷον 
οἴκον, 111. 6, 2: 0. 7: ΘΒέξστο οἱ ᾿τπρϑὶ]ο 
84, δέο. 1. 2. 9. ᾿Επαίρεσθαι, οογητηο- 
ΜΟΥ, ἰπρ6}}} 11]. 5. ὅ:; Θβθστο 56 ἐσὶ 
πλούτῳ ἰ. 2. 25. ἐπῆρται τὸ φρόνημα, 
εἰδίιι5 ξδοίι5 ϑϑί ἐὁ. 4. 

᾿Ἐσπαλλάττειν τὸν λόγον 111. 8. 1. ηοΐ. 
᾿Ἔσανάγειν ποὺ; λόγους ἵν. 6. 14. ἐπὶ τὴν 

ὑπόθεσιν Δα αἸζαγ θεοί, 1 ὅ. δα οδιιβ8ῃ) ἀ15- 
ΡυϊζαςίοὨ 5 τοίδυσο. 

Ἔσανερωτᾷν, ᾿ζογάτη 1Π ΘΥΥΌσΑΥΟ [1], 1. 11]. 
᾿Εσανορθοῦν, 58] αν ΔΓΘ, ΟΡΘΠῚ ἔξεσγθ 11, 4. 6. 
Ἔσαρκεῖν, Βαρρραϊξαγθ, σοτησηιηΐοαγα ἷ. 92. 

60. πᾶσιν ἐπήρκει τῶν ἑαυτοῦ : ἴϊ. 1. 51: 
11, 6. 25: βυρνθηῖγο 11. 7. 1: νἱοίυχα 
ῬΥΞΡΘΓΘ, βϑίθηϊαγο, 11, 8. ὅ. 

Ἔπσειμι. ΨΙα6 ἐσπιένα:- 
᾿Επεὶ τάχιστα, αἱ ᾿Υϊγηυτη 1. 2, 47. ἐσεί- 

περ 51 αυϊάρτη 1, 4. 19. ἐπεὶ 564. ᾿πΠ8η]- 
ιἶνο 1. 1. 156. ΑΡ. 4. ποί. 

"Ἔσειτα 1) ἀοἷπάρ, γγέο. πρῶτον μὲν ἷ. 4. 
11: ἴϊ, 8. 5. 2) 5ἱσοίπο, ᾿ΐδπθ γεῖο ὃ 
ϑογυϊέ ἱγιἑογγοραίϊοτιὶ σὴν ἡγιαϊρτηιαίίον 
φῬγοϊωίζ 1, 4, 11 : 11. 7. 5. 

"Ἐσερωτᾷν μάντιν, σΟῃΒΌ]οΥ 6 νδίοτη 1. 1. 9. 
δείγαρόηι. 

"Εσεσθαί σινιγ ῬάΥΘΓΘ ΔΙ οὰΐ 11, 2, 11. 
᾿Ἐσεσθίειν σίτῳ ὄψον, 111. 14. ὅ. οὔτ Ρᾶᾷπὸ 
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οἄογο οΡβοηίατη, ζῆν ὄγοαθ χἱείβοϊι 
6556η. ϑῖὶς ἐπὶ τῷ ἕνὶ ψωμῷ, “πλειόνων 
ὄψων γευόμενον 111. 14. 5. σὸν ἕνα 
ψωμὸν ἑνὶ ὄψῳ προπέμπειν ἰ. 7. 

Ἑσπέχω συμβουλεύειν, ἀἸΠΟΓΟ σΟὨΒΙ]ΠΙ ΤᾺ 11]. 
6. 10. 

᾿Εσηρεάζω σιν, ΘσἸΡΙΟ ἰη]ατία δὲ τπδ]οῇοϊο 
Δ σογο 1. 2. 51 : ορ}. συνεργεῖν 111. 5. 16. 
δοὰ σοηῦ. 1, ϑηοῦ εἰ Κυρκίιδ αὐ Μαίέλι. 
Κ΄. 44, : 

᾿Επὶ 1) ο. δόη. ἴῃ 111. 9, ὅ : ἐπὶ τῆς ἀρχῆς 
αἱρεῖσθαι, ΟἸἸσὶ δα ᾿τηρογίατη ρσουθη τα 
111. 85..1: 500, ἀ ἐθηυρονε ϊϊ, δ..:10. 9) 
ὁ. ἀαΐ. εἰ φαιιδα: ἐπὶ σῷ ἑνὶ “ψωμῷ 111. 
14. 5. Ια ἐπεσθίειν, ἐπὶ βλάβη, ποσοη- 
αἱ φαιιϑὰ ἵν. ὥ. 19 : ἐπ᾽ ὠφελείᾳ --- βλά- 
βῃ 11. ὅ. 18: 564 ἐπὶ σὸ συλλαμβάνειν, 

ἐῤϊά. τοί. ἐπὶ τῷ κέρδει, Ἰτου] σγαίϊα 1. 
2. 56: ἐπὶ τοῖς τῶν φίλων ἀγαθοῖς, ΟὉ 
ΥῈ5 ΔΙΠΙΘΟΙΤΩ βθοιπᾶδς 11]. 10, 4: ἐσὶ 
σ"οίῳ ἔργῳ, ασδτα ΟΌ τϑτὴ 111. 14. 2 : ἐσὶ 
σοῖς ποιούσοις,. ὈΥΟρίογοα 111, 6. 16. ὧδ 

ἐθηΊρ07Ὲ : ἐπὶ σελευτῇ ποῦ βίου, Υἱΐεο ἔΠ6 
Ἰτημλ] ηΘηΐΘ ἷ. 5. 2, εἶδ ἴοοο, αραᾷ, ρῦορβ 
111. 5. 4. 6 σογιαϊέζοτιο ᾿.. 2. 8 : ἐπὶ τῷ 
βίῳ παντὶ γιοῖ. ΡΥὺῸ αἀὐοιι5. Ὁ. γη.. 1. ἢ. 11: 
ἐσὶ ϑανάτῳ ἄγειν, Δα ΘυρρΙ]ϊοίτη πο σΘ 
ἷν. 4. ὅ. 6) οἰην αοοι5. ἐφ᾽ ἃ ἥκοιμι, 
ΠΌΟΥ ΠῚ σαδα νΟ ΠΟΥ 5, δα αὰ δ- 
οἴθπάδα νϑῃοσίγη 111. ὅ. 18. 

᾿Εσίβουλος, Ἰῃϑ᾽ ἀϊοπα5, 401] ποσοπαϊ σδιϑα 
ΔΙ᾿ βρθοίδε χαατα χαρά ἀϊοϊς φαΐ ο5- 
ἰρπαϊε 11]. 1. 6. 

᾿Εσιψιγνόμενοι, ῬΟΒΙΘΙΙ ἵν. 8, 10. 
᾿Εσίδειγμα, ἀοσατηθηίαχη, Βρθοίσηθῃ ἷν. 4. 

12. 

᾿Εσιδείκνυμι, οϑἰοπάο 11. 1. 21 : ἀ6 δυι ἔσο, 
4} οροῦὰ 5118 οϑίθηαϊ 111. 10. 9: ᾽Ἔσι- 
δείκνυμαι, οδίθῃο ἱν. 4. 1 : ἵν. 8.1. 

᾿Εσιδημοεῖν, ῬοΥορτα δάνθηΐγο, γράϊγο ᾿, 2, 
θὰ. 1.“ 8 ἢ. 

᾿Εσιδιδόνα, ἐπιμελείᾳ, τοί σογο 111. 9, ὅ. 
᾿Εστέναι φινὶ, ἴῃ τηρῃΐθτη νϑηΐγο Δ] ἴσῸ] ἷν. 

ϑ. ἃ, 

᾿Εσιξήμιος, φαὶ ἀδγηπιτη αἴεσι 1. 2. 57. 
Ἐσιθετικὸςγ Δα ἀρργράϊοπάυτη ἀρέμ5 111. 1. 

6. σοῖς Φηρίοις Ἰνο δ 5, 

᾿Εσιθυμεῖν σίνος, ΔΙΙαο τηδρὶϑίχο τ γ6}16 
1, ῶ. δ: ἀπο 0. 60. ἐπιϑυμητὰς λαβὼν, 
αἰβοῖρ]ο5. πασίι5. 

Ἐσιθυμίαι μὴ καλαὶ 1. 2, 94. πονηραὶ 1. 2. 
64. σώμακος ΔΡΟΙ. 16. 

Ἐσίκαιρος, ἩΘΟΘΒΒΑΙ 115, 09)". περισσὸς, 511- 
Ῥουνδοιμι5, 111, 6. 10. ΜΙ δὰ Οντορ. 

᾿Εστικεῖσθαι, ἸΤΩΤΑΣΠΘΥΘ, ἦγ. δοηδῖς ἠιαΐο 1]. 
1, ὃ, ἷ ἷ 

᾿Εσικουρῆσαι νόσοις Ορ᾿τα] αν, τηθάουὶ τηού- 
Ὀ15 1, 4. 15. 

Ἐσίκουρον. ψύχουςγ τογηραϊατη ἔτ Ύ!5. ἷν. 
δι ὮὌ 

᾿Εσπιλαμβάνεσψαι ἀϊσαμπίαγ, ααΐθιι5. ΠΟροΥΪ 
Ῥοίΐοϑί, απ αἷδ λαμ Κοηυηιετι ἰαγιγιγ 1. 
2, ὅϊ. 

᾿Εσιλήσμων, ΟὈ]νΙο5 65, ἱν. 8, 8. 
Ἐσιμελεῖσθαι, ταϊϊοποτα ΠαΌοτα 11. 2. 15: 

ΟΡ)». περιορᾷν. ἐπιμελεῖσθαι ἀρετῆς», κα- 
λῶν κἀγαθῶν οἵ 515 ΡοΥγο ἀϊοαπέυν, ΄υϊ 
νἰγιαΐοτη Ποποβίαδίθτηαιιθ αἰ] ρθηΐοῦ οχ- 
οὐσθηΐ, δυΐθτα υᾶτῃ αἰάἀϊοογαηῦ, βθάυ]ο 
λοϊαπί. ϑβῖο οϑὺ ὥ ἐσίστανται χρήσιμα 
σρὸς σὸν βίον σούτων ἐπιμελομένους 1ϊ. 7. 
Ἴ. ἀργία οἱ ἀμέλεια βοοογάϊα οἱ πορ]}1- 
δοημῦα Ορροηϊτυῦ ἐργασίᾳ οἱ ἐπιμελείᾳ. 
51. [0]1Ὰ. βθοΐῖ, 8, ὡς οὐδὲν ποιήσουσαι αὐὖ- 
σῶν ορροδβίζπιτα Παροὲ ἐπιμεληθησόμεναι 
φσούσων καὶ ὠφεληθησόμενωαι ἀπ᾽ αὐτῶν. 
Ποηΐψαθ ἀργοῦντες ΟΟὨΓΓΔΥΪ 5ηΐ τοῖς 
σῶν χρησίμων ἐπιμελουμένοις. ἸΌΪάθπ : 
δ σι δ᾽ ἄν πράπττης») τούτων ὡς κάλλιστα 
καὶ προθυμότατα ἐπιμελεῖσθαι. 501. ἀρτγὶ- 
οὐ] έαγα εβί ἐν σοῖς καλλίστοις ἐπιμελήμασι 
Εἴθοη. 4. 4. οἴ. 7. 57: ἀρετῆς ἐσίμε- 
λεῖσθαι καὶ ἄλκιμοι γίγνεσθαι 111. 6. 5: 
48 Ἰοοσμέῖο ἴῃ ταθηΐθιη γσονοοαΐῖ Ἰθοίου 
Ἡοπιρυϊοιπι ἀλκῆς μεμνῆσθαι Οἵ 5: Σ}1}18. 
510 οϑὲ ἐσιμὼ. σῶν τοιούσων ἵν. δ. 10. 1)6- 
Πΐχψαθ ἐπεμελεῖτο αὐσοὺς εἶναι αὐτάρκεις 
ἀπε ιν 16 

᾿Εσιμελὴς, ΟΠ σοης. 111, 1. 6: ἐσιμελῶς; 
βίμἴοβο 11, 4, 92, 8. 

᾿Ἐσιμελησὴς, ΟὈΥΔΊΟΥ 11. 7. 14. δῖ. ἴῃ 
ῬΙαίοηῖς Θουρία βοςοῖ, 72. ἀθ φασοιπαϊο 
ΔΌϊγη ! τη σΘ πο ἀἰοίτασ, τὶ γϑυθυχη 
ἐσιμελεῖσθαι. 

ἼΕσισλα, ΒΌΡΘΙΙΟΧ 1]. 7. 9. 
᾿Εσισολῇς, ἴῃ ΒΌΡΟΥΠοΙΘ 111. 1. 7. 
Ἔστι σκέπτεσθαι, οομϑάθγαυο 11]. 6. 5. 
᾿Εσισκέψεως τρόπος», τηοᾶϊι5 γαῖ σατο η ον 

οἵ ᾿ηνθηϊοπάφ ἶν. 6.1 : λόγον ἐπίσκεψις 
ΑΡοΪ. 8. ποέ. 

Ἔσισκοπεῖν ἑαυτὸν, 5ογηθῦ ᾿ρϑῸ ΠΏ ΠΟΒΟΘΙΟ 
ἦν. 2. 294, 90. 

᾿Εσισκώσσω, Ἰπάο, ἸοοΟΥ ἱ. ὅ. 7: τινὰ, ἴτ- 
γτίάθο ἰν. 4. 6. 

᾽Εσισσασία, συγαῖίο, ἸΠΒΡΟΟΙΟ 1. 5. 2. γιοί. 
Ἐσιστατεῖν ἔργων, ΟΡΟΥΪ5 ὈΥδο65856, βουύνϊβ 
ΟΡ 5 ξδοῖϊθη θι5 11, 8, ὅ. 

Ἐσιστάτης, ῬΥΘΟ565 Βοῃδίιβ ἷ. 1. 18 : ἵν. 
4.2: φεάοιγίθα υ. γι. 11, 5. 18: εἰς 
σἀργύρια, αὶ ργεροβὶ ᾿ϊ5, 4] ἴῃ δυρθητὶ 
Τοάϊηϊθ σοι ρα παν 1, 5. 2. 

᾿Ἐσισελεῖσθαι σὰ «οὔ γήρως, Ἰποοιηπηοάα 
ΒΘ οί {15 ΘῈ ΕἸ ΠΟ ΓΘ ἦν. 8. 8, γιοί. ἐσίτε- 
λεῖν σὰ νόμιμα, Ἰορίθιι οοπνοη  θητου νἱ- 
νΘΓῸ ἷν. 6. 19, στὸν ϑάνατον ΑΡΟ]. δ. 
γιοί. 

᾿ἜἘσιτήδειοι, ἴατη Πάτα νοὶ ἀἰβοῖρ.}} 1,1. 
6: τὰ ἐπιτήδεια, νἱοΐι!5, Τ05 Πϑοθβϑαυὶθο 
ἴ1. 1. 9: 11. 7. δ: δοτησηοάδ ἷν. 2. 
δ. 96. 

᾿ 
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Ἐσισηδεύματα, ἱπϑεαΐα νἱΐδο 111, 5. 14: 
11], 9. 14: ἵν. 2. 6]. 

᾿Εσιτηδεύω, ΤΆΓΘΥΘ ᾿Πρ(1{Π10 111. 5. 14: ἷν. 
2. δ. 

Ἐσισίθημι δίκην, ρΡΟΘΠΆΠῚ. ἸΥΥΟΡῸ 11, 92, 16: 
ἐπιτίθεσθαι «οῖς ἔργοις, ΟὈΘΓᾺ 5:50 Ρ 6, 
ἀϑρτραὶ 11, 8, ὅ: ρρυθάϊ Ποβθ] του [ἰν 
1 18. 

ἘἘσιτίμια τῆς καχεξίας, ἱπσοτητηθάα (888 
Ραπϑ ἰοοο βθαιυηΐμγ 6Χχ πορ]θοία ναὶθ- 
τυ πο 11]. 12, ὅ. 

᾿Ἐσισιῤιᾷν σινί σι, ΟΥ̓ΤΉΪΑΙ ἄάτο 1. 2, 51]: 
ΤΟΡΙΘΠΘΠάογ 1. 2, 28: τ] δϑί ἴὰ ρ488. 
ἐπεσιμᾶτο: 111. 7. δ. 

᾿Εσιτρέπειν, αἸϊου,ιι5. άοὲ οὐ (αΐο]ς σου- 
Τηλίοῦδι 1. δενθῖξι ἡ: 6ιὰ ὅ8ι: 1ῖς.}. 8 : 
ἐσ. σινὶ ὑπὲρ δικαίων ἀνπιλέγονσα, δΥ}]- 
{10 Ροϑυγηϊξθσα, δὲ Ὀϊ γῇ σαρ το Δ] θα 
Ἦπι  δ. 1 1θιοοῖνι 4...9: ! 

᾿Επιτρίβειν ὀδύναις, ἀο]οΥθα5 σοηβοσοτο ἴ. 
ὅδ. 12. 

ἜἘπίσροσος, τυ ῖοΥ 1. 2. 40, 
᾿Ἐσιφέρειν τινί σιγ ΟΥ̓ΓΩΪΩΙ ἄἀγο δου! 4]1- 

αυϊὰ 1. 2. δ). 
᾿Εσιχαρίτως λέγειν ΑΡ. 4.1. 6. πρὸς χάριν 

λέγειν. 
᾿Ἐσιχειρεῖνν» 6. (αἰ. ἀρστραὶ 11, 8. δ: 11], 5. 

28: 0. ἵηγ. 111. 6. 1. 
ἜἘσίχρυσος, Ἰπδυγαίι5 111. 10. 14. 
ἜἘσιΨηφίζω υ. τι. 1. 1. 18. ἊὉ 
᾿Ἐπῶν ποίησις, 1. 4. 8: ορίςᾶ Ροοδῖβ.. 
᾿Εσῳδαὶ, ᾿ποαῃίαιομθ5 11. 6. 10: [1]. 11. 

16. 
᾿Επωμὺς, ΒΌΤΩΓΤΩΔ ΠΙΙΠΊΘΥΙ ῬΔΥ5 111. 10. 15. 
᾿Ερασθένσες, ΔΙΏΟΙΘ 8]1Ο}115 ΘΑΡΙΣ 1, 9, 992, 
᾿Ἐρασιχρήματος, ῬΘΟΙ εξ συρία 5 1, 2, 5. 
᾿Ἔράσμειος, ΔΙΩ4 1115 111, 10. ὅ. 
᾿Εργάζομαι, ἸΑΌΟΥΕ ααξογο, παρ νἴνδγη ἴ. 

ὅ. δ: Ἴ1. 7. ὃ : ἐργαξόμεναι καὶ ἐργασά- 
μεναι εἰἰδέϊγι σινιγείιι}": ἐργαξόμεναι, α188 
ἴῃ ΟΡοΥΘ δάμυσ οσσιπραίΐθ βαμγιηῦ οἷ- 
Ῥυη, Ροϑύ 4 ΠΟῚ βυιπῦ ΤηΔΠ115 αν 8} - 
ἄς : ἐργασάμεναι, ατ1ὲ6 Ορουῖθιι5 οοη- 
[εοιῖ5, ἀ1|δε15 σοσίθ ἴῃ δ᾽ "ἃ τοπηριι5, οοοη- 
δηΐ 11. 7. 12: σώματι ἔργ. ΠΟΤΩΡΑΥΔΓΟ, 
φοηῇσογο 11, 8, 2 : 11. 1.20 : ἀνδριάντας, 
βίαϊι!α5 ἔλοογα 11, 6, 6: ἐργάξεσθαι, ορὰὰ5 
ἔδσοΥο, ἸΔθΟΥαΥ6, 90}. ἀργεῖν, 1. 2. 57. 

᾿Ἔργασία, ἸΑΌΟΥ, ΟΡ». ἀργία, 1]. 7, 1: 
αιιερϑίιϑ ΠΊ, 10, 1: ἐργασίας ἕνεκα. 

Ἐργαστικὸς, 40] 50116 οὐ ΞΊΓΘΠΊΙΘ ἜΧΒΘΟΌΪΓΩΣ 
ας οχοορίαΐα 5βιιηΐδ ΠΟΠ51114, ἐἰ6 ἵπιρε- 
γαΐογε 111, 1. ὃ. 6. 

᾿Εργάτην γίγνεσθαι τῶν κι. κι σ. ἀ. Υ65 ῬγΥῶ- 
ΟἸαγαβ δὲ διιρσιιθέαβ ΒΕ ΓΘη6 σογογο ἴΪ, 1. 
27. 

᾿Εργολαβεῖν, ἀνδριάντας, ΠΟ ἀΌΘΟΥΙΘ ΟΡΙΙΒ 11 
1, 2, τὰ τῆς πόλιως Ὧϊ]ο ΟἸΠγχγϑβοϑί. 

1 Οταί. 45. Ρ. 192. οἂ, Ἐοἰβιι. 
Εργον; ΟΡτ.5, ἴῃ αὰο φἸαθογαηάο 4υΐ5 οὐ- 

ὄ ΒΎΚ 

συραίι, εἰδ δἰαἰνιῖς 111. 10..7 : ἐδ ερτὶ- 
οὐϊέμγα 1. 5. 2 . ΟἸΠ οι. 111. 9, 5. : 11].. 4. 
7: οὐκ ἐμὸν τὸ ἔργον 111. 8, 5: γιοέ. ἰασρι- 
κὃν, ΤΩ Π 5 ΤΩ ΘΙ ἱν, 9, 5: λαμβάνειν, 
ἰώ. φά. ἐργολαβεῖν. ἴ, 7. 2: ἔργον ἐστι; 
ΑἸΒΠ 116 οϑῦ ἵν. 7. 9: ἵν. 6.1 : ἔργον εἶχεν 
σκοπεῖν, ΒΘ ΪΟ ΟΡβογναθαΐ 11, 10. 6. 

᾿Εργώδης, αἰ ΠΠ 1115 1, 8, 6. 
᾿Ερηπσύω, σοΠῖΡ6ο 1, 2. 58. 
᾿ἜἘρημία, 5ο|1{π60 1, 4. 19. 
Ἕρμηνεία, οΥ̓ΔίΪΟ, τι5115 ΒΟ᾿ ΤΟ ἢἾ5, ἵν. ὅ, 12, 
“Ἑρμηνεύω τὰ δέοντα, ἄοοοο, ΘΧΡΙΪΟΟ 1. 2. 52. 
Ἑρπετὰ, Δηϊτηαηίοϑ απ ροαϊθιβ ἱποράπμηί, 

ἷ, 4. 11. ποί. 
᾿Εῤῥωμένος, ἴογεῖ5, γορυιδίυβ 111... 9.1. Ὁ] 

ἐῤῥωμενέσπερος πρὸς τὰ δεινὰ ἵν. 1. 4. 
"Ἔρυμα, τηηἰτηθηύατη 11. 1. 14. 
᾿Ἐρυμνὸς», ΔΟο]1ν15, ᾿ΠΔΟΘΘΒΒΙ15 111. 5: 95. 
ἼἜρως, ΘὈΡΙ4Ο νϑ ποι θητῖου 11. 6. 4 : 11]. 9. 

7: ἐρωσικὸς, Δα ἃταούοτῃ ἔδοϊθηάττη 80- 
ἐὰ5 110 6.. 8. 

Ἐρωφῷῶν ὑπὲρ ἵν. 2. 96. 
ἼἜσε’ ἄν, αυδτηάῖιι 111. 5. 6: 

ΤΣ. θυ δι 
Ἔστιν οἵτινες», Βαηΐ 4] 1. 4. 2. 
Ἔσχατα, τὰ, λέγειν τινὰ, ΟΥΩΠΪθῈ15 ΘΟΏΙΟΙ 5 

ῬΙΟΒΟΪπάογο 11. 2, 9. 
Ἕταῖρος, ΤἈΤΩῚ]ἸΑΥΪΒ5 11, 6. 1 δ. 
ἜἜσ, δάμυς, ορρ. πάλαι ἵν. 4. 6 : ἔσι γε, 

οὔδτη παῆς ἵν. 2. 8: ἔσι δὲν ρχροΐοσθα 
11..1.. 20. 

ἝἙσοΐμως κινδυνεύειν, ΔΙΔΟΥ ΤΟΥ 111. 8, 14. 

Εὖ φιῖά γι σοηιροδί δ υἱα. 111. 14. Ἴ. 
Εαίρεσον εἶναι, Δ 0116 οἸἸοὶ ρόοββθ Πὶ. 1. 10. 
Τὐωνδρία, σορία νἱΓΟΥ τα ῬΕΠ]ΟΥΌΓΆΓΤΩ : δμοοία; 

δατι6 ῬΌΪΟΥ νἱ] 111, 8. 12, 
Ἑῤάρεσκος ἴϊϊ. 5. 5. πιοέ- 
Εὐγνώμονες, Θα]αϊ ΥΟΥΌΙῚ Φοϑεϊπ]δίουοϑ 1]. 

8. 6. 

Εὐδαιμοονικὸς, δα [6]]οἸαΐοτη ἔδοΐθυιβ ἴν. 9, 
54. 

Εὐδίαισος, ΔΡΟ]. 19. γι 5415. 
Εὐδοκιμιεῖν, ΠΟΙ ΘΌΥΑΥ, ᾿ΠπΟ] ΔΛ ΒΟΟΥΘ ἴν. 1. 5. 
Εὐδόκιμοος, ΟἴΑΥ5, 1} π|50 715 111, 7. 1: ἵν. 2,1. 
Εὐδοξία, σ]ουῖα 1, 7. 1 : εὐδοξεῖν, σἸοΥία 11]. 

6. 16. 
Εῤειδὰς, 5ρθοΐοβιιϑ 111. 11. 14. 
Εὐεξία, Ὀομτ5 σοΥ ΡΟΥΘ Πα ϊει5 11. 1. 20: 

1ὰς δ..Δ Ὁ. 
Εὐεργετεῖν σὴν πόλιν, Ὀ6Π6 τηογουΐ 46 οεἶνὲ- 

ἰαΐθ 111. 6. ὅ: σὴν πασρίδωα 1ϊ. 1. 19: 
σοὺς φίλους 11, 1. 28: εὐεργεσήσας τὰ 
μέγιστα, ΟΡ(ἰπη6 ἀ6 60 τηϑσϊίιβ 1, 9, 7. 

Εὐήθης, δια] 5 ἱν. 2, 2. ΤΠ γΉ. 
Εὐθυμεῖσθαι, τιπα6 εὐθυμητέον ὑμῖν ΔΡΟΪ. 27. 
Εὐθύμως ξῆν, ἰγαπα11}16 νίνογ ἵν. 8. 2. 
Εὐχκατέργασαος, ἴας1}15 σοποοοέιι ἵν. ὅ. 6. 
Εὔκλεια, σ]ογῖα 11]. 5. 7. 
Εὐκόλως ζῇν, ϑαδνῖζοῦ, σοι πο νίνογο ἵν. 

8. 2. 

ἔστε, αιοδα, 



ΕΥ̓Κ 

Ἑὐκαέον, ορίδηάιιπη 1. 5, 5. "οί. 
Εὐλαβεῖσθαι, ἰἴταθτο, ἔα σογθ, οανθίθ 111, 6. 

8: {{|. 9. 4. 
Εὐνὴ, σἸ116 ἐορογίίην 111. 11. 8. 
Εὐξύμβολος, ἰἰ. 6. 5: [Δ0}115, σομηῖ5, Βἀ- 

6115, δέο. υἱά6 δυσξύμβολος. 
Ἐδοργος» 1ϊ. 6. 5: ἔΔ01}15, σοΠ ΣΟ 15. 
Εὐορκεῖν, ΤΟ] σἴο56 7υγαγθ, 75] σα πάαση ΠΟῚ 

ΨΊΟΪΑΓΘ 1. 1. 18. 
Εὐσαθεῖαι ἀο]Ἰοῖς οἰθογατη, ΑΡΟ]. 18. γηοΐ- 
Εὐσειθῆς, οὐδαϊθη5 111. 4. 8. 
Εὐσπετῶς, φέρειν, ἴα ο1]6 11,1. 6. 
Εὐσπορεῖν, ὨΔΌΘΥΘ πη46 οοτητηοάθ νἶναβ 11. 

7. 4. ορΡ. ἐν ἀπιορίαις εἶναι. 
Ἐὔπορον “ποιεῖν, ΟΡ ]Θ ΠΕ ΟΥοτὴ στρ ἄογα ἵν. 6. 

14, 
Εὐσραξία, γ65 Ξεσιη8 111. 9. 8 : 5Βίπαϊαπι 

γϑοίθ ἀσθῃαὶ ἐῤϊώ. 14. 
Ἑὐπρεπῇ τε ἰδεῖν καὶ ἐλευθέριον, ν αἶσα γΘηιι9- 

ἴο οὖ ΠΡ ογαὶὶ 11. 1. 22, 
Εὐσρόσωπος, ναι Ποποβίο 1. ὅ. 10. 
Ἑρυθμος, σοποίητιιβ, ἐέθπι ΘΟΥ̓ΡΟΥῚ ΘΟΠΟΤΊΙ- 

65, εἰ ἐμογαοθ ἰ1ϊ, 10. 10. ΤπΠρο- 
ῬὨγαϑο ΟΠ γ. 2. 4. τὸν πόδα φῆσαι εἶναι 
εὐρυθμόπερον τοῦ ὑποδήματος. 

Ἑὑρίσκειν. σοῦ εὑρόντος, ῬΥΘΙΪΟ ΑΙΙΟΥ5, Ὁ. 71. 
11. 5. 5. ἜΧΡΙογάγο, Θχαυΐγοσθ, 46 ρῆγυ- 
51015, 1. 1.. 18: εὑρεφσὸς, ΤΘΡΟΥΙΘΠάὰ5 ἦν. 
ὙΜΗὉῈ 

Ἑὐσεβὴς, το]ϊρίοϑιιβ 1. 1. 20: ἵν. 8. 1]: 
χιϊά υ. ἵν. 6. 2: εὐσεβῶς ϑύειν ὑπὲρ τῆς 
σ΄. ῬΥΟ βαϊαΐο οἰν ας5 σαί ἔδοθυθ βαοῦα 
1. 2.195. δύ νϑῖοὸ εὐσεβὴς ποΠ Ρΐὰ5 
ΒΟΥηΟ 5 τρ] ]οἱΐου, βθὰ αυΐ το]! ρίοηθ5 
ἀδογιτη ραίγα5 οὔβοῦναΐ δὲ ὃχ ἰθρῈ οἵ 
ΤηοΥο ἄθοϑ οοἸ τ, αὐ ἀοςοῦ ἱν. 6. 2. 

Ἑὐσχημόνως, ἀθοοίθ ορρ. αἰσχρῶς 111. 12, 
4. 

Εὐῤχαπκτεῖν, ἴῃ ΟἸΠ]θ5. τϑθιι5 τηοθϑίθ 56 
ΘογοΥο, ΡΆγΘΥ ἷν. 4. 1 : {ΠΠ. δ. 21 : οβῖ- 
δἴιι πὶ ἔδοθυ ἷν. 4. 14. 

Εὔτακτος, 4: οΡοαϊς, »γὸ εὐτωκπῶν, 11]. 5. 
20, 

Ἑὐσελὴς, ἔγιρα ] 5, Ρδιιοῖβ οοπίορηξιιβ 1. ὅδ. 
δ: εὐτελέστερον διάγειν, ῬΑΥΟΪτ 5 νἱν ΘΓ, 
τα ΠΟΥ ι15. ΟΠ} δα τ θὰ58. νἱίαηι {γα 5ῖ- 
Βοτο 11. 15. ῶὦ, Μειυβοηΐὰ5 ϑδίοθαὶ 
ϑϑστη. 17. Ρ. 167. καὶ ἡ εὐτελὴς σπροφὴ 
ῥωννύῃ τὸ σῶμα, δῖ Οοάθχ Α ῬΑτγίβι 5 
λυσιτελὴς Θοάρτῃ βθῆϑβιι ῃαρϑέ, δὶς υἱἱ- 
τὰ νοσαΌ]ο Ζ.] Δ ηιι5. 

Εὐσυχία, γ65 [ἀ αϑῖδ, αι ΡΥ Ιου ΡΟ τ Θοῃ- 
αἰρὶυ 11], 9, 14. 

Εὐτυχῶς σωὼςν Ἰίαο σαδὰ αἴηαο δογίαπα ἴ. 
4, ὃ. 

Εὐφροσύνη, ἀο]δοίαίίο 11]. 8, 10, ε 
Εὐφυὴς, Ὀοπα ἱπάοϊο ργφαϊίι5. 1. 6. 15: 

1, 9. ΘῈ Ὁ. δ.Ὁ. 
Εῤφωνία, νΟΟΙ5 βΒυιανίας 111. 5, 10, ᾿ 
Εὐχεσθαι, νονοῖο, 2.60 Ῥγοχηϊογο᾽ 1. 9, 
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10: πρὸς θεοὺς, ἃ α115 ργροατὶ 1, ὅ. 4: 
ἶν. 2. 86: σοῖς ϑεοῖς πολυκαραίαν [ἱϊ. 
14, 8. 

Εὐχὰς ἀποδιδόναι, νοΐὰ 80]νογθ, χιξ Προ 
ῬΓΟΥΆΪΒΘΥ5 ΡΥφοϑίδυο 1ϊ. 2, 10. 

Ἑὔωνος, Υ1}1 ργρίΐο ρδγδθ}}15 11. 10. 4. 
Εὐωχιεἶσθαι, ΘΟὨΥΪν1Ο ΟΧοὶρὶ, σοηνίναγὶ 11]. 

14. 7. 
᾿Ἐφάμιλλος, 5ἴτΩ 1115 111, 5, 19. 
᾿Ἐφίεμαί σινος, Θχροίΐο, βἴαθο ἴἷν. 1. 2: 

ἵν, Ὁ. ἡ, 1 Δ 
"Ἔχειν, 4116 Γ6, θη γα ἴϊ. 2. 6 : 11, 8. 10: 

σὰς τέχνας, αΥὐἰϊῆσος. 6556 111, 10, 1: 
ἔχειν σωφροσύνην, σ᾽ πάθγ6 τηοάοϑεϊς ἱ. 2. 
15: χάριν, σταϊδατα Πάρε 1. 2, 7: 
σιμωρίας τινιγ ΒΕΟΌΤΩ ΔΠΈΥΓΟ δὲ ροῦπᾶϑ ἰη- 
ΒίροΥο δ]ϊοαὶ ἵν. 4.24: προσόδους, ΔἰΕΥΓΘ 
γραϊτι5 111. 11. 4. ἜἜχειν καλῶς τινι» 
Βοποϑίατα 6556 δἰϊουϊ, ἄθοοσο ἱ. 5, ὅ ; 
δυσμενῶς, οαἶ5568 11], 5. 2: κακῶς τὸ σῶμα, 
ΟΟΥΡΟΓΘ Γη8]6 αῇδοίο 6556 111, 192. 1 : φιλι- 
κώτερόν τε καὶ οἰκειότερον ἀλλήλοις ἔχειν, 
ὙΘΠοι θη 15 56 δα γΘ ᾿Πυΐοθιη 1ϊ, 7. 9 : 
οὕσω γνώμης, ἴἰα 1 οαγ6, υ. 7. ἵν. ὃ. 7: 
ὡς εἶχον πρὸς ἀλλήλους, αυδ]ος ἰπίοτ' 56 
ογδηΐ, 4110 ᾿πίρυ 56 ἀηΐγηο οὐαπί ἷ. 9. 58, 

᾿Ἐχϑρὸς, Ἰηνίϑβιιβ, αθμα 4111 οἀθγιπὲ 11. 6. 
12. 

Ἔως ἄν, ἄοποο ἰν. 5. 9. 

᾿ 
Ζ 

Ζεῦγος, Ἰασατη δαιογιτη, οααΐ ἤπ σα]65 οἱιτ- 
ΤῸΪ Πα ηοὶ 1. 1... 9. Ἰυσῶτα Ὀοιιηλ, ορρ. 
ἵσσος 1ϊ. 4. 5. 

Ζηλοῦν, ἱγηϊίαγ! νἰγυαἴθση δ] Ἰουι)ιις 1. 1,19. 
᾿“Ζημία, ἀοιγϊηχοηίματη, 9}. ὠφέλεια 11. δ. 6. 
Ζητέω, ᾿πναδίϊρο, ομρὶο ΦΟρποβοο 1. 1. 

15. τὰ ϑεῖα. 
Ζωτικὸς, δὰ βροοίθγη δηϊ πη ἶ8 ΡΥῸΡΟ δο- 

οθάθης 11, 10. 7: φαίνεσθαι, Υἱϊα ργιϑαϊ- 
ΠΏ νἱἀοσὶ ἐδ. 6. 

Η 

Ἢ ὥσεε, συδη αἱ, »οδὲ σοηιραν, 111. 5. 17: 
ἤτοι 86η. ἢ, νΘ]υτ ---- 6], 111, 19..2 : ἵν. 
6. 1δ. 

Ἢ, 4ιὰ Ταϊΐοπο ἱ. 1. 15: ἢ ἑᾷσσα, αυδτη 
[ΔΟΠ]ἴτηο 1ϊ. 1. 9: ἧἥσπεργ φαοιηδατηοάιιμι 
Ὁ, δ᾽, 1 ΟΣ. 

Ἡγεῖσθαι, ἰηϊπλ Τοὶ ἕδοοσθ, Ῥθηρίϊο 5 
ῬΙΟΝΟΟΔΥΡ, 1], 5. 14,15: τινοςγ ῬΓἕΘΘ556 
ΔΙΙουΐ, 1. 92, 4. 

᾿Ἡγεμονικὸς, Ἰάοηριιβ δα τϑηὴ ὈΥΙΓΠΤΩ 5115- 
οἰρίθπάδμη 1ϊ. 5. 14: δὰ ἱροῦ 
Ἰάοπριιβ ἵν. δ. 12. 

“Ἥδομοαι ἐσί σιν; ἵν, 5. 9. 
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᾿Ηδονὴ, απίτηὶ νοϊρίαθ, 567.81 ἤογιο 1. 6.9 : 
ἡδοναὶ συρίἀϊίαῖε5α. ἴ. 2. 95: ἡδοναὶ 
αἱ διὰ «οὔ σώματο;, ΟΟΥ̓ΡΟΥΪ5. νο]ὰρ- 
ἰαΐε5 ἴ. δ. 6: 1. 6. δ: ἴν. 5. ὅ. 4.88 
ΘΟΥΡῈ5. Τηϊηϊβίγαῦ δηΐμηο, 8510 ΟἸἸπῖὰ5 
ΘέΟθ οὶ ϑθστη. 1. Ρ. 8. ἴπ (οάϊοο Ῥαγ1- 
βἰβηβὶ : ὁπόσας δὲῖ τὰς αἰτίας ἀναιρεῖν δὶ 
ἃς ἀδικεῖν πέφυκεν ἄνθρωπος, αὗπτοι τρεῖς 
συγχάνοντι. φιλαδονῖχ μὲν ἐν ταῖς ἀπο- 
λαύσεσι σαῖς διὰ σώματος. Νιυροία 
δόμον! ἘΣ αΙο Ρ. 18. Ἰοσατη νἹΠ]οϑυ τ 
οείαπηππι μαθθ, Τῆρασοβ ᾿θϊάθτη Ρ. 
10. ἃ σωφροσύνα μετριότης ἐντὶ καὶ κατο- 
χά σις ἡδονῶν σῶν διὰ σώματος. δῖα τὰ 
διὰ στόμασος ἡδέα 1. 4. δ: αἱ σῶν 
ἀφροδισίων 1. 4. 12 : ἡ διὰ σῶν χρημά- 
σχὼν ἷ. 5. 6. Ἡδοναὶ αἱ ἐκ τοῦ πάρα- 
χοῆμα, ἧδ. αἱ αὐτίκα νῖἀ6 ἴῃ σαρ. οἴ αὐ- 
σίκα. ἘἙϊεβάρτη βιιηΐ ἡδοναὶ αἱ ἐγγυτάτω 
ἷν. 5. 10: ἡδοναὶ πονηραὶ ΑΡοΪ, 19. 

γιοί. 
Ἡδυπεθεῖνγ νο]αρίδεθ5. ᾿πάι]σογο 11. 6. 

24, 

᾿Ἡδύσματα, σοπαϊτηρπία 111. 14, 85. 
᾿“Ἡδωὸς, σοἴυτη 1. 4. 6. ποΐ- 
ἮΗδος, δὲ τὰ ἤθη, ταογοϑ 111. 10. 5: ἷἱν. 8. 

11, 
Ἥχω. ἀκούσας εἰς σὴν πόλιν ἥκειν, Δάν ΘΙ Ϊ556 

ἴῃ ΥΡΘΊα 111. 1. 1. 
Ἥκιστα (οὐχι)» τηδχῖτηθ 1. 2. 28 : 111, 4. 11. 
᾿Ηλίδιος, δοξιβ 1,.1. δ: 1. 9, 8: ἵν: 1» 

5: Ὧν 8). 10. 
Ἡλικία ἐλαφρὰ, εοἴα5. ΔρῚ]15 111. 5. 27: ἐν 

ἡλικίᾳ γενόμενος, συτη δα νἱΓ1]6 πὶ εἰ δίθιη 
ὌΘΓΨΘΠΙΘ5θΕ ἵν. 2, 8. 

Ἡμελημένως ἔχειν, 111, 11. 4: 46 νοϑεϊτα 
τη οἵ 6ΧΙ]]. 

Ἡρμιμναῖος, αἰτηϊἀϊαπι τηϊ πᾶσ γα]θ 5 11, 5. 

ἩἩμιωβολιαῖος, ἀϊγαϊ 11 ΟΡ0]1 τηαρπϊτυα Πθτα 
ΦαΔΠ5 1, 8. 12. 

ἩΗνιοσοιεῖον, ΟἸΠοἶπα, ἴῃ αυὰ Παθοπς ςοηῇ- 
οἰαπέαγ οἵ νοπάἀπέίυγ ἵν. 2. 1. 8. 

Ἡνιοχέω, ὨδΔΡΘΠᾶ5 ἔθηθ0, ΔΤΙΡῸΥ 1, 1. 9. 
"Ἤπειρος, ἴΕΥγα ΘΟΠΕΪΠΘῊ5 11], 5, 10. 
Ἡσυχία, 5οἸϊξιο 11. 1. 21. Ἰοοὰβ α ὰ- 

τηῦἶτιι ΠΟΙ Τὴ Υϑγαοία8. 
Ἥτστάομαι, 46 115 φυΐϊ ἴῃ 71ὰαίειο Ἰΐοτα Ρ61- 

ἀἸάογαηῦ ἵν. 4. 17. 
Ἥττων πόνου, αἱ Δ οΥῖΡιι5 ρου ουθη 5 οϑί 

πραγ: ὕσινου, 4αἱ ΘοΙηΠ0 γοϑίϑίοσθ πο- 
4υϊς 1. δ. 1: τῶν ἡδονῶν, ἀράϊ(ις γο]υρ- 
ταῦθυ5 ἴν. 5. 11. 

Θ 

Θάλλω, ἤοτοο, 6 τηουγίιιϊς, 4 ΟΥα τ τη6- 
τηογία το ΐαυδ οί 11, 1, 92, 

Θάλπος, τοϑί5 Ὦ 4, 15. 

17 

ο 
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Θαμὰ, 5 ϊπάο, ᾿ἰοητ θη ᾿, 1, 29, Θαμινὰ, 
ΒΏΒΘ 111. 11. 15. 

Θαῤῥωλέως, ΒΘουγο, 5ἴη6 τηρέϊ ἷ, ὅ, 5. 
Θάρσος, 5Βεοιιγίτα5, Παιιοῖα, ορΡ. φόβος, ἰἰϊ- 

5. 5. 
Θαυμάξω εἶ μὴ φανερόν ἔστιν αὐτοῖς 1. 1. 15. 

τηϊγοῦ αυϊὰ 510 φαοά 1115. ποὴ ἢδξ τηδηϊ- 
Τορίατη. 8. ϑαυμασσὸν εἰ μὴ τούτων 

᾿ ἐνεθυμήθησαν 1. 1. 17: 9. ὅπως ἐπείσθη- 
σῶν 1. 1. 290. 

Θαυμαστὰ, }67 “{οϊδηνιην βυυιξ γθραρηδη- 
{14 11. 8,9. ΨΙάα οείατη ϑαυμάζω. 

Θεάομκαι 11. 1. 22. εἴ σις ϑεᾶται αὐτὴν, 5] 
4015 56 νἱάογοῦ δὲ ργορίθυ τηδρῃϊβουτα 
οὐἰζαλ Δα γα γα θαυ, 

Θέαρμια, Βρθοϊδου τη, 165 βρθοίαπαᾳ 11. 1. 
61. 

Θεΐα, τὰ, ἀϊνίπερ γ65, οοοϊθοίθϑ, παΐυσαϊθϑ 1. 
1 16. 

Θεῖος, Ῥαϊατι5 111, 6. 14. 
Θεοφιλὴς,», ἔ6}1χ, οδίιι5, 46 115 ἀϊοϊίαγ, 4] 

ῬΓΦΘΟΙαΥ5. ἀυθθιι5, υἱγεθιι5 ΟΥ̓Πατ βυμΐ 
111. 9, 15: ϑάνατος ϑεοῷ. ἷν. 8. ὅ. 

Θεραπεύειν 411 Πογηΐπο5 αἰοιιπίιγ, ααδηᾶο 
ΘΟΓΆΓΩ ΟἰΓΆτη σΘΥηΐ 1. 4. 10 : ΠοΟΙΛΪΠ65 
ἄθοβ, 4υδπᾶο 6δοβ οαἶσπι οὐ γθπουϑίοη6 
ῬΥΟΒΘα ΠΥ 11. 1. 28 : σὴν γῆν, ἴοτΎΑ τα 
ΟΟ]ΟΥ ἐῤίά. σοὺς ἄρχοντας, ταδρὶ δίγαί]-- 
Ῥὰ5 οΟὔὈραϊγο 11. 1. 12, 15: ἀβδ ἔδιηϊηα 
Ρυΐϊογα 111. 10. 5. Ἐ 

Θερμουργὸς, ΄11ἴ ΠΙΔΠΠΘΠΟΙΙΘ ΥΘΤΠ ΒΒ ρ 6 Ὁ 
διάοῖ, Ποηλο οδ ἄτι5 οὖ ἐθυλθυδυιβ 1. 9. 
9. 

Θέρος, ϑοϑίιι5 1. 2, 1. 
Θεωρία, Ἰοραίϊο βαοῖα ἷν. 8 2: υ.) 7. 111. 

,. 12. 
Θήγειν ψυχὴν, δηϊτηιπι Δ]]ουἾ 115 ̓ ποῖ[αγΟ, 

ΔΟΌΘΙΘ 11]. 9. 7. 
Θηρᾷν, 46 ἔαγηϊπῖ5 ΠΠ Ια Ι πο 515, α1188 υἱΓῸ5 γ6- 

ΠδηΐαΥ ἱ. 9. 24: ἀ6 διιῖϊοῖθ σοηραγδη- 
(5 11, 6. 8. 

Θηρατικὰ σῶν φίλων, 

νϑῃδηἀουιτη 11. 6. ὅ6. 
Θήρατρον, 4 ϑοοΠ4 16 ̓Π51 166, αι188 ὈΘβί 15 

ΟΔΡΙΘΏΑΙ5 βίην 11. 1. 4: τοί 11]. 
11.,-7. 

Θίασος σοοἴι5, 5οοϊοίαθ, ΡΙΌΡΙΙΘ δᾶ βδοζα 
ΠΟΙ γαηάα 11. 1. 51. 

Θορυβεῖν ἀρ διαϊέογῖθιι5. δὲ 71υαϊοῖθιι5. ογᾶ- 
του ἱπαϊρσηδηθιι5. Θαμπησιιθ αἰβρ οογο 
5:0] βρη βοαπηθα5 ΑΡ, 14. 15. 

Θρασὺς ᾿π5ο]6η5 ἷ. 2. 59 : (ΘΙ ΘΥΑΥΊΙ5 Ὁ. 7. 
Σ: 9. 9. 

Θρυσπσικὸς, ἀοΙσαΐι5, αΪ] σμ]τα ταί 
ΤῊ] ]], 1, 2. δ. 

Θυμοειδὴς, Δηϊπλοϑιι5, ᾿γδοιηιι5, 6 δηιὶς 
ἵν. 1. δ. 

Θυροῦν, δῆτα τη Πἶγ ἷ. 4. 6. 
Θυσίαι, 1. 1. ὅ. ἀΥ ΒΡΙοἶπᾶ. 
Θωρακοποιὸςγ [ᾺΡΟΥ Ἰουϊοαυῖ5 111. 10, 9 

αὐίθο δι] σΟΥΓ 



ΤᾺΤ' 

᾿ 

᾿Ιχτρικὸς γαρα ]οἶπδο Ρουϊέιι5 ἢ]. 5, 9, 
᾿δίᾳ, Ῥυϊναίίη), βίη] 5 ΒΟΙΩΪΠΙθι15) 0}. 

τῇ πόλει ἴ. 2. 6 : ὁ}. κοινῇ 11. 1. 12 : 
αυΐδαιιθ οἰν απ ΡΙῸ 56 {{|,.19, 5: ἰδίᾳ 
ἕκαστος, ῬΥῸ 568 Πυΐδ486 11], 8, 85: υὖ 
Ρυϊναίιβ ἵν. 4, 1 : ἀοχηΐ, οἰ ἔτ ] Ἰαγῖ- 
Ὀιι5 111. 7. 4. 

᾿Ιδιώτης, ΡΥϊναίΐιι5, 0}. τοῖς πεπολιτευμένοις : 
1, 6. 18: ἰδιῶται 00}. οἰυϊαι(ἴϑιι5, οἴ 
βιιηδ ἴδ ὈΥΪναῖΙ αιαπὶ τηδοβίγας 5 1 
111... 7. 7. ὁρροηίταν ἀσκητῇ 111. 82,1. 

᾿Ιδιωτικῶς ἔχειν τὸ σῶμα, υ- γ.. 111. 12..1. 
᾿Ιέναι, ἐπί σινα, ἀσσγραϊ Δ] θτὴ 11. 6. 26. 
Ἴθι δὴ, ἀσϑάυτῃ [1]. ὅ. δ : 111.. 4. 7: ἵν. 2. 

51 : ἔδι οὖν, 456. ἸσϊτυΥ 1. 6. 4. 
᾿Ικανὸς μαθητὴς, αἰδοίρι 5 ἀγεὶβ Ρουϊα5 1. 

Ὡ, «9: 
᾿Ιλαδὸν, ἰυχγηαίτη, ἢ. 6, ΠΟΡΙΟϑἰβϑίτηβ 11. 1, 

20. 
Ἱπσππαρχέω, Θαμϊθιι5 Ῥργφσυτα 11, ὅ. 1: 

ἵππαρχος, Ῥυϑοβοίβ ϑαυϊξιτα ἰδίῳ, στὸ 
ἱσισπικὸν, Υγ65 ΘΑ ΘΒΓ15 111, ὅ, 2, γιοί- 

Ἵσποτοξόσαι, 111. 8.1 : Θαυῖίθ5 ᾿ονβ δυτηδ- 
ἰγ88, 4ὰϊ {Πα 15. βοι σοί, αὐ βασι 5 
αὐ ξεῖν, 4 115 ΟΡΡΟΠ τα ἱσίσεῖς ὁπ'- 
λῖσαι, αἱ σΥανὶ δυπηδίαγα, σ᾽λαΐο μια 
οἵ οἾἶγρθο δ᾽ !ἴβαιιθ, τυ ὨΐαΓ. 

Ἴσημι, ἵν. ὦ. 80: ὡς πάνυ μοι δοκεῖ -τττ οἵ! - 

σως ἴσθι, Ξοἰῖο, ταὶ ρ᾽αηθ 556. Ρϑῦϑαδ- 
ΒΌΓΤΩ. γ0έ. 

ἽἼστημι, Δ0Υ. 1. ΡΟΠάπ5 ΘΧΡΙΟΥΑΥΘ 1. 1, 9. 

᾿τὐγξ, υ. τ. 111. 11. 17: ἕλκειν τὸν ἰὕγγα ἐπί 
Ζι νι ζ 

᾿Ιχνεύω, ᾿πνοϑίσο 111, 9, 

Κ 

Καθαρότης, ΥανΠΔΠ165 11. 1. 29, υἱά. ποΐ. 
Καϑηγεῖσθαι, Ἰῃϊτἰ τα, γ6] Ρυϊοσθτα ἔδοοσο ἴ1. 

ὅδ.᾽18. 

Καϑήκειν, ῬοΥΓΠοΘΓΘ, α6 ἴοσο 111. 5. 25. 
Καθίζειν εἰς, βοάοτθ δρυὰ ἱν. 2. 1. καθίζειν 

κλαΐοντας 11. 1.19: ἸΔοΥ γα γ6 ἔἌΘΘΥΘ. γι0(- 
Καδισσάναι δεσπότην ἑαυτοῦ ἴ. 5. 6. τοί. καἰ 

δστάναι κυβερνᾷν ἴ. 6. κυβερνήτην σὲ 
καθεστῶτες νόμοι, ΙΘσ65 σϑοθρίῳ ἱ. 9.9 : 
καθιστῶσα πολιτεία, ἴογταα οἰνιας 5. 5ἴᾶ- 

ὈΠΙὰ ἰδὲ(. 
ἹΚαδθορᾷν τι» 1ηξαοΥὶ ἵν. 7. 7. 
Καθυπέρτερος, ΒΌΡΘΥΙΟΥ, ΥἹΟΙΟΥ ἵν. 6. 14. 

Μοοδθιίατα Ρμοριϊου πη. 
Καϑυσινοῦν, ἀοτγηῖνο, αι ΐθβοθῦο ϊ. 1. 60. 
Καὶ, ἴτηο ἷν. 2. 19: καὶ σολλὰ, ᾿π1Ὸ Ρ]υγα 

111. 5. 92: 111, 8... 4:. νοὶ, βογηιδεὲ ἐγιίθη- 
ἀογιαὶ ἵν. 1. 1: δογυὶξ ἐπιϊεγγοραιϊογιῖ, καὶ 
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σί, ϑοαυϊὰ 1. ὅ, 10, 11: 11,.9..19: χαὶ 
-- οὐ, Π6 --- φᾳυ!άοτα ἷν. 5. 9: ἐμίεἰ]].- 
δον ροδέ οὐ μόνον ---α ἀλλὰ 1. 6. 2: καὶ 
μάλα, τηᾶχῖτηο ἱν. 3.15: καὶ μὴν, ͵άτα 

γεσό, ΘΙ. δ: ὅ. 8 : ἢν ΘΟ: ἘΠ 19, 
2, 8, 4. εἰς. καὶ ταῦτα, Ῥγδοδογιίτη 1, 4. 
8: 1{Π]. 7. 2 : υδιηαιδτη,. 565. ρεν. αὖ. 
11. ὅ. 1: Καίτοι, Ἰάτη γϑῖο 1. 6. 11 : 1]. 
4. 5: αὐυδτηηύδτη ἱ. 2. ὅ : ἴϊ, ὅ, 15. 

Καιρὸς. ὑπὲρ καιρὸν Ϊ. 6. μέτρον, ἐμπίπλασ- 

θαι, ὨἰΠῚ15 58 ΓΘρίογΘ 1. ὅ. 6: καιρῷ, ἐν, 
σῆς ἡλικίας, ΑΡ0]. 7. σοπητηοάο είδι!β 
16 ΠΡ ΟΥ̓. 

Κακίω, σοΥγαρέῖο, ροοϑυπηάαίςίο 11]. 5. 17: 
σδιιϑα ΝΠ ΠΟΥ οὗ τη ΟΥ τη, 0}. εὐδαι- 
Ἀδονία, ἅν. δ. 96" ΣΟΙ ΔΘ 11; .1. 90: 
Ῥοίΐι5 Ψηος ἀΐθηλ ᾿πιουρυθου οὐπὶ (ἱ- 
σοΙΌηΘ Ταβοι]. ἱν. 1 5. 

ἹΚακοδαιμονίχ, ἡ, 1. 6. 5: 0}. εὐδαιμονία, 

1 6 !1οἰτα5 : οὐπὶ ἀμαθίᾳ 7 ποῖ 681 ἴῃ- 
βδηΐα 11. ὅ. 19, : 

Κακοδαιμονᾷν, [ἌΓΘΥΘ 1. 1. δ. δὶς υἱἱέυγ 
Αὐβίορμδηθα Ρ] αὶ νοῦθι 575 οὲ χώκο- 
δαιμονίαν ἴα Ῥοβαϊε Π014. νϑῦβι 501. 

Κακοδοξέω, τη8]6 διιαΐο 1. 7. 2. 
Κακόνδος, τα] νος 11, 9, 9, 
Κακηποιεῖν χώρων, Ἰηξεδίαγο χορ ο ποτα 11]. 
τ 66, ᾿ 
Κακὸς, ᾿Ἰτηρουϊει5, δ {ἰδίεϊπο ἴ. 7. 9: 1 

Πᾶνιι5, {τηϊά 5, ἐδ τι ϊξς 111. 1. 9. 

Κακοσκελὴς» ἀὐ ἐφιιο, αἱ ργανα ογαγα Παθθὲ 
Ἔν, ἤν 

Κακοῦργός τινος, ῬΟΥΠΙΟἴΟΒι15 δἰ ϊοαΐ 1, 5. δ. 
Καλεῖν, αὐ σορηδπὶ νοοᾶτοὸ 11, 9. 4. 
Καλὸς, ῬΪΟΟΥ 1]. 6. 19, 60. 55 : δι 01- 

115, Ὠοποβίυϑ ἢ. 5. 2.10: 111. δ. 98 : 
καλὸν ἀργύριον, ΔΥΡ᾿ΘΉ ΓΙ ΠῚ σ᾽ Πα ΠῚ ἢ}]. 
1,0: καλὸς πρὸς φίλους, ΔΥΛΙΟΙΒ. οοτη- 
Τά 1. ὅ. δ: Καλῶς ἔχειν «ινὶγ Ἰαυαϊ 

6556 Δ] οιι 1, ὅ. ὅ : τὰ καλὰ καὶ τὰ ἀ- 
ψαθὰ πάντα ἀσκητὰ, 1. ὦ. 95: 5πηΐ 
4υδπὶ καλοκάγαθίαν αἴοῖε 1, 6. 14. οἱ 1]. 
δ. 15. 1Ἰὰ εϑι ἀρετὴν, νἱσιαῖθτη. δ᾽. δῖ 
ἐσιμελεῖσθαί τινες καλοῦ κἀγαθοῦ 1. δ. 11: 
καλόν τε κἀγαθὸν "τῆμα 5. Ι ; αἱ ἐσι- 
μέλειαι τῶν καλῶν τε κἀγαθῶν ἔργων ἐξικ- 
νεῖσθαι ᾿ϊ. 1. 90 : καλῶν καὶ σεμνῶν ἐργά- 
σὴν ἴἴ. 1. 27: ας ας! 98, βιιηΐ ἀγα- 
θὰ καὶ καλά. Ἡθοποῖοβ καλὰ 5ιηΐ 1]. 
1. 1: ποί. καλόν τι πράττειν ἰϊϊ. 10, 
10 : δϑὲ σϑπὶ ΔἸ πιδτὴ [6] ]ΟἾ ΤΟΥ ΘΎΘΓΘ, 

Καλλωσίξομαι, ἴᾳσΟΥ 11. 1. 99, 
Κάμνω, τῆογρο ἸαροΙῸ ἷ. 9, 51 : ἴἰ. 4. δ. 
Καραδοκέω, ΘΧρΘοίο, 5ιμαΐοδο δἰϊθηάο 1], 

5. 6. 
Καρποῦμαί σινα, ῬοΤοΙρΙΟ ἔγασίασηῃ 6Χ ἃ]. 11... 

᾿. 15. ἀγρὸν ἷ. 1. 8. 
Καρσερῶ, ἴοίογο ὁ. ἀδοιι8. ἷν. 5. 9: σὰ 

συντυγχάνοντα ἱ. 6. 7 : ἱ. 6, ῥᾳδίως φέρω, 
αὖ 'ρ58 Χ,, ᾿ητοσγργοίαϊασ, ἡδόμενοι ἀφρο- 
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δισίοις καρτερεῖν, ὥσσε μὴ λυπεῖνγ 510] τηο- 
ἀἰθυαυῖ, 4110 ΤΉΪΠῈ15 11, 6. 22. 

Καρτερικὸς, ἴογεϊ5, τοῦυ5. ἀυγῖθ ἔθ  Πμ15 
δἀσιιθίιιϑ 11. 1. 6: πρὸς πάντας πόνους, 
δὰ Ομ ηἷβ σΘΠΟΥ5. ἰθοΥΘ5. ἔογεηάοβ ἔου - 
εἰβ 1, 9.1. δὲ θηΐιη χαρτσερία ἐν τῷ 
κατοχᾷ τῶν πόνων, ἐγκράτεια δὲ ἐν τῷ κα- 
σοχᾷ τῶν ἡδέων --- μαλακία μὲν ἐν τῷ 

φεύγειν σοὺς πόνους, ἀκρατία δὲ ἐν τῷ 
γικᾶσθαι ὑπὸ σῶν ἡδέων, ἰθε(6 ΤΠραρΘ 
Βιοῦϑοὶ βθύτῃ. 1. Ρ. 8. φυοά νϑυθὶβ ρᾶιι- 
Ἰὰτὰ ἀϊνοιθῖὶθ Μοίοριι Ἰδίάθη ρ. 7. 
αἰοῖς ἁ μὲν καρτερία ἐν τῷ ἀντέχεν πόνῳ, 
ἃ δ᾽ ἐγκράτεια ἐν σῷ ἀντέχεν ἡδονᾷ, ἃ δ᾽ 
ἀκρατία καὶ μαλακία ἐν τῷ μὴ ἀντέχεν 
μηδὲ κρατέν. Ηΐπο μαλακὸς πρὸς τὸ 

σπιλνεῖν 1. 2. 2. οὐ ἴῃ Αρο]. 19. Ορροῃϊίαγ 
φιλοπόνῳ. 

Κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλ. ἴογτα ΤηΔΥΊΠ 116 11], 
δ. 11: κατὰ δύναμιν, Ῥ͵ΥῸ ΥἹΓθ 115 11. 7. 
1: πόδας συν 1... 6...9.. 11. 11...8: 
σὸ δῆγμα, ΤΟΥ τηούϑιτα 1. 5. 19: κατ᾽ 
ἀρχὰς, Ὁ Ἰηϊεῖο ἱν. 2. 8: καθ᾽ ἑαυτοὺς, 
5116 τηδσίβϑεγὶ5, ΝΜαγίΘ δῖιο ἵν. 2. 6: οἱ 
καθ᾽ ξαυτοὺ; ἄνθρωποι», 518 δίας Ποιηϊ- 

Τ65 1]. 5. 10: αὐτοὶ καα᾿ ἑαυτοὺς, 501], 

51Πη6 500115 ἐῤίώ. 11 : καθ᾽ ἑαυτὸ, ΡΘΥ 56, 
5126 γοβροεία δά δια 11]. 10. 12: καθ᾽ 
ἑκάστην ἡμέραν, ΄ιοίαΐα ἱν. 2. 19: κατ’ 
ἄνθρωπον νομοθέτης, ἸορΊ βίου ΠΟΙΏΔΠΙΙΩ 

ἦν. 4. 94-: μᾶλλον ἢ κατὰ τὴν ἀνθρωπί.- 

νὴν σοφίαν ὠφελεῖσθαι, Ηὶαγα Ποτμητηοαδ, 
4αδῖῃ αι: βαρίθητία Ὠυτηδπα ΤΟΡΟΥΪΓΘ 
Ῥοίοϑβί, ρϑυοίρεσθ ἱν. 7. 10: σόλιν, μείζω 

κατὰ δύναμιν, τηαΐογα αυᾶτῃ ροβϑπξ 
ῬΓϑβϑίασο 1, 7. 4: ἀοιηϊ, ορρ. ἐν ταῖς 
στρατείαις, τη τ ἷν. 4. 1: ταὐτὰ, φο- 

ἄθπῃ τηοάο ἵν. 4. 19: κατὰ ἱπέοίἐ στιν 
απίο σὰ σοιαῦτα πάντα 11. 9. 4. 

Κασαγέλαστος, τ] ἀἸσῸ]} 15, 11, 6, 98. 
Καταγιγνώσκω τινὸς, τηΔ]6 46 Δ]αυο. ἱιἴςο 

1. 85. 10: ϑάνατόν τινος, μέ Ὡς ῳ 
ΩΟ ἷν. 8.1: Κασάγνωσις τοῦ Θανάτου; 

ΒΌΡΡΙ Οἴτῃ τηογε5 ἀθογθίυτῃ ἰὀιά. 
Κασάδηλος, ρογϑρίο 5, ον θη 1, 4. 14. 
Καταδεέστερον οὐδενῶν, ΠΟΙ ΤΩΪΠ 115 10 Αἰ1ο 

111, 5. 18. 
Κασαθέειν, 6 τηοῃίθιις τοροπέθ ᾿πνϑάοσο 
ΤΟΙ ΟΠ ΠῚ 111, 5. 26. 

Κατακοιμίξειν, ἀΟΥ̓ΤΩΣΘΠἄο σΟΠΒΌΓΩΡΓΙΟ 1]. 1. 
90, 

Κατακριθῇ μοι» ΑΡΟΪ. 7. ποί. 

Καταλαμβάνω, ἀορτγομοιάο, ᾿ηνθηΐο 11]. 
11... 

Καταλάμσω, (ΟἸ] 50 ἷν, 7. 7. 
Καταλέγεινγ ΓΘΟΘΠΒΟΙΘ 11, 4. 4. 
Καταλογίξφομαι, ἴῃ ΠΟΙΏΘΓΏΙΩ ΓΟΙΈΥΟ 11, 2, 

Κατάλογος, 1ἰϊ, 4. 1, ἀοϊοοίας τ Πα τη. 
Κατάλυσις, ἱπίογι5 1. 2, 20 ; βίου, Υἱΐδο 
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ἢηΐθ5, Αροϊ. 50, πολέμου, ἢ ηἷ5 Π6111 ἴϊ, 
8.1. 

Καταλύειν τοὺς νόμους, ΔΠΕΑΙΙᾶγΟ Ἰορθ5 ἵν. 
4, 14. 

Κασαναλίσκω 1. ὅ. 92. 
Καταπράτσειν, ΡΘΟΥβΟΘΙΘ 11, 1. 28, 
Κατατραῦνειν, Τηϊ τσ αγα χαίτη 11, ὅ. 16. 
Καταῤῥᾳθυμήσαντες, ῬΓΦ πἰπηΐα ἰσῆανϊα νο] 

σου ἀρητία δχθγοϊ αι οπθηλ ογα ὕογο 11]. 
δι δι 

Κατάρχω ποῦ καλεῖν, ῬΥΙΟΥ νΟΠΟ 8Δ4 σΟοΠΆΤΩ 
ΤᾺ ΜΕΤ 

Κατασκευάξω κρηπίδωα ἀ6 ἔιπαατηηθπίο Ρο- 
Ποηάο 1. 5. 4: οἰκία κατεσκευασμένη»; 
Ιηβίσγιοία, οὐμπαία ἄἀογηι5 111. 11. 4: 
ηιθά. 58 ἀϑϑιιθίδοογ 1, ὅ. 15: οἷ, 111, 5. 
27. 

Κασασκευὴ σῶν ἰδίων 1]. 4. 6: αἱ ᾿ιιδϊοιδ 
νογίαδδηρ τπὰ εἰητγιοἠιιτ. δὶς 
ἔογθ οδί κασασκευάσασθαι οἴ κατασκευὴ, 
1πϑεϊτιογθ, ᾿πϑυ τα πῇ 46  Θοίρ.. ἴν. 41. 
ΤὈΙάθτη φορίπβοι!]α θὲ τατασκευάξεσθαι 
ἐν φοῖς ἀργυρείοις βθοί, 11. οἵ 5664. δρρᾶ- 

γΤαΐυτη δὲ ᾿πϑίγυσηθηΐα Πθοθϑβασία δα ἃΥ- 
δΘΠΠΠΟαΙἢ: ραυίθυα Θχθυσθη 81 ΟΌΓΆΓΘ, 
οἵ δ ηγίιι5 8 ΘΔΠῚ ΤῸΠῚ [ΔοοΥθ, ἸΡΊ(αΥ 
κατασκευάξειν Θ5ῇ ΟΥΩΏΪΠΟ ΔρΡΡΑΓΑΓΟ, 1Π- 
ϑίσ οΥΘ, 1πϑ.1ς0Π|6ΥῸ. 

Κατασκήπστω, οὐὑτὰ νΥἱ ἀοίογου, αἱ ζμζηυΐγιδ 
ἶν. ὅ. 14. Ξ 

Κατατίθεσθα, ἐν ἀμελείᾳ, ΤΘΟΊσΟΥΘ, ΠῸΠ 
ΟὈΓΑΓΘ 1. 4. 15. γιοί. 

Κατατρίβεσθαι διαθρυλλουμένους, ΠΟΠΙοΥΪ, 

ΔΌΒΌΤΙΩΙ 1. 2, 57: πίτηΐϊο βέμαϊο οἵ οορὶ- 
ἰδίϊοπο ἴῃ τὸ δαυα ἀθῆχυπι σοπῆςσὶ ἱν. 
7. 6: στρατευόμενον σομῇ οἱ νυ] ΠοΥθιις, 
ἸΑθοΥθιι5, ἐδ φυϊίϊο 1ἰϊ. 4,1: κατασρί- 
βειν ταῦτα τὸν βίον ἱκανὰ, ἴῃ ἨΪ5 χΘΡιι5 
νἱΐατ σΟΠΒΌΠῚΪ ἱν. 7. ὅ. 5. 

Κασαφιλεῖν, ΡΟΥΑΠ.ΔΠΈΘΥ ΟΒΟΙ]ΑΥΙ 11. 6. 56 : 
70 ποίμτη νουθῸ φιλεῖν. 

Ἑαταψευδομαρτυρεῖν σινος ΔΡΟΙΪ. 94. [Ἀ]ϑ τ 

(65: ΟὩ 1110} ἀἴσοῦθ σοηίγα ΔΙ’ ΘΙΏ, 
Κατεψψηφίσθη ἡ δίκη ΔΑΡΟο]. 25. ουτὴ Ἰπάϊςος5 

οοηΐχα Θὰ πὰ (υ]οτιηῦ ϑυῆτγαρσία. κατε- 
ψηφισμένος ἐμοῦ ϑάνατος ΑΡο]. 27. 

Κατείσεῖν σινὸς, ΔΟΠσΊΙΒΑΓΘ 11, 6. 52. 
Κατεπείγω, ΟΥΘΟ : σὸ κασεπεῖγον, Υ8 

Τλοῖὰ προθϑϑασία, α80 ἀἰ]αι ΟΠ τα γ685- 
Ῥύϊξ 11..1: 5. 

Κατεργάξεσθαι, υ. γι. 11. 5. 16 : ΘΟΤΩΤΠΟΨΘΙῸ, 
Ροϑιδάρυο, οοὺ ἀράμοουο τ 11. ὅ. 11: 
σὸ εἰδέναι ἃ βούλει πράττειν 111. 6, 18; 
Ρογοσογο ἱν. 2. 7. 

Κατέχεσθαι ἐπὶ τῷ σπουδάζειν περὶ, Οσουρᾶ- 
{ι1π} 6556 Πα ΛΘ Π40 ἵν, 5, 10. 

Κατηγόρει μωρίαν τῶν ἄλλων ἱ. ὅ. 4. 
Καστήκοος, ΟὈὐράἸΘὴ5 111, 4. 8. 

Κατορθοῦν, τότ ἴομ6 οὐ 19] οἰζου ρογθί 11], 
1, ὅ. 
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Κατόρύτσειν, ἰΟΥΤα ΟὈΥΙΘΙΘ ἷ, 2, 58. 
Κάτω, ἴῃ ἴτηο 111. 1. 7. 
Καχεξία, ταα]α να]θίιο, σΟΓρΟΥΪ5 ᾿ΤὈ66}}- 

1185 111. 12. 2. 
Κεῖσθαι, ]ασογ6, ΠΟῚ ἰδ ἀαγὶ, σοπίθμη πὶ 11. 

1. ὅδ: κεῖσαι νόμος, Ἰοχ Ἰαΐα οϑὺ ἷν. 4. 
16. 

Κενὸς, γᾶ σ115, ΠΟΙ δαγοἶ ΠῚ ΟΠ βίι5 111, 19. 
6. 

Κέραμος 111. 1. 7. τόρ ]α. 
Κερδαίνειν ἀπὸ παντὸς 11, 9. 4: κερδᾶναι 1]. 

1. 95. 

Κηδεσσὴς, Αἰ Πηἷ5 1. 1. 8: ἐδ πας πνοῦῦ ἀοοία 
αϊδϑογῖὲ δραγιῆσηι. αὐ «᾽ιυϊίατι. ΟΥ. 1. }. 
287. Ἐγη, 

Κηλοῦμαι ἀκούων, σαπίι Δ] οὐ }15 ϑιαν θυ 
ἀδ "ποῦ οὐ ἀθπμα] σου 11. 6. 51. 

Ἰίβδηλος, Δα. οΥ Π15, Ὧ6 γυιηῖδ, 111. 1. 9. 
Κινδυνεύω, νἱά6οΥ, Ῥαγαμα αθοϑῦ φαΐ, δίο. 

κινδυνεύεις δυσαρεσσόσερος εἶναι τῶν οἰκεσῶν, 
ΤΑϑ  ἀἸοϑῖοῦ 65 βϑύνὶβ 1], 15. 5: κωνδυ- 
νεύσεις ἐπίδει ξαι 1ϊ. 5. 17 : κινδυνεῦσαι καὶ 
π΄ἀραφρονῆσαι τὸν. Θἔο. ῬΑΥΌΤΩΑ 406556, ΕΠ 
Ἰπϑδηϊο νἱἀθαΐαγ, 4], οἔο. ἵν. 7. 6: 
κινδυνεύει εἶναι, νἱἀοίιγ 6556 ἵν. Ὁ, 54: 
ΡΟΥΘ] τὰ ΘΌΡΙγΘ 111. 5, 6. 14. " 

Κινεῖν »Υ. Ἰοσο 810 τουοῦθ : ἤΐις τινα; 
ἐγατιδίαί 65ὲ ἃ ϑιχᾶ ΔΥγορσδτιϊα ἀνΟσΔΥΟ οἕ 
Θχοϊἴαγ δα σρῖὴ γϑοίίι5 ροπμαἀοσδηάδτχη ἷν. 
2. 2. 

Κλεῖδες, οανίου]ς 111. 10. 15. 
Κλέσσης, ΟΡ}. φυλακτικὸς 111. 1. 6. οί. 

κλεστίσσατος ἴ. 2. 12. Ἰορίίαγ ἴῃ Οοαϊςοθ 
Ῥαυβῖηο 1. 

Κλέστειν χρήματα, ῬΟΟυ]δίιπι ΠΟΙ ΓΑ (6 Υ6. 
ἷϊ, 6. 24. 

ἹΚοινὸς, ΡῈ] οιι5, 4] οϑῦ οἰ ν (8015 111, 5. 16 : 
ΚΚοινῇ 80. βουλῇ; ΡΌΒΙΙΟΟ 1. 1. 12: υἱ 
τηδρ᾽βίγαΐα5 ἵν. 4,1 : κοινῆ σὺν, ἈΠᾶ ΟἸΤΩ 
ῖ, 6. 14: Κοινωνεῖν χρημάσων, 1]. 6. 25: 
κοινωνὸς φιλίας ἴΐ. 1. 82, 

Κοίτη, Ἰοοία5 1]. ὅ, 16. 
Κολάξειν, οαϑ σατο, νου σατο 111, 15. 4 : 

σῶσι κακοῖς 11. 1. 17. 
Ἰκολαστηρίου ἕνεκα, ΘΟὈΙΌΘΙΑΙ οὐ ΓΘΡΥΪΓΠΘ Πα ὶ 

οδιιϑᾶ 1. 4.1. 
ἹΚομοίξομαι χάριν», 8).7υ. χάριν λαμβάνω, στα- 

τἴάτα Υϑρουίο ἷν. 4. 17. 
Κοσιροφόρος, ἴῃ 4.10 βίο γοι5 ΡΟΥζδία 111, 8, 

Κοσμεεῖν σοὺς “άφους, ΘΟ] 1 Π161145 ΞΘΡΌΪΟΓΑΙ 5 
50 Γι 5 δ Πουΐδιιβ οὔπαῦθ 11, 9, 19, 

Κόσμος ἷ. 1. 11. τοί. τὸν ὅλον κ΄ ἵν. ὅ. 16. 
γιοῖ. : 

Κουφίζω, 50 ]ονο 1. 7. 1. 
Κούφως ὡσ'λισμένοι, Ἰοντῖου ἀὐτηδίὶ Εἰ. 5. 96. 

- Κύφινος, κοσιροφόρος, ΟΟΥΌΪΒ 11]. 8, 6. 
Κρατεῖν, 46 60 ΡΘΠ65 ΠΕΙΘΠῚ ϑΠλπ]ἃ Ρροἰοϑἔαβ 

δϑ ἴῃ ΧΡ] θα 1. 2, 45. 45: ρῥγεαβίαγο, 
ΡΟΙΪΟΥΘΙῺ 6558 ἷν. 6. 14 : ἐσιθυμιῶν, πο 
ΒΌΘΟΌΤΊΌΘΥΘ ΟρΙἀἰἐβεῖθιι5 1. 9, 24, σμηι 
ασοιιδαίζυο πολεμίους 1. δ. 1. γιοῖ. 

Κρωτιστεύειν σώματι καὶ ψυχῇ . 4. 14: 1]. 
7. 4. 

Κρείτχονες, ῬΥΠαΘΠΙΙΟΥΟ5 1, 2, 47: ροίοη- 
ΤἸΟΥ̓Ὸ5 111, 5. 19. 

Κρησὶς, Τιπᾶατηθηίατη, ογορίἄο ᾿αβὶς 1. 
5. 4. Φατγλθ] ομ5 ϑίοθθὶ ὅδοστη. , Ρ. 
68: ὅτι σοίνυν, κρηπὶς τῆς ἀρετῆς, ὡς 
ἔλεγε Σωκράτης, ἡ ἐγκράτειά ἐστι τῆς 
γλυκυθυμίας. 

Κρίνειν, ἀἸΒΟΟΓΠΘΓΘ, 5.7.7.. διωαγίγνωσκειν, 11]. 
1. 9 : ἐὐβΕ Πα, ΡΓΟΌΔΓΘ ἵν. 4. 16. 

ἹΚρισὴς, ΟΡΘΓΌΤΩ [ΠΟΤΈ Τ ΘΘΏΒΟΥ 11. 8, 5. 
Κτάομαι. κεκτημένος», ἀΟΤΩΪΠ1Ι5 ἷν. 2, 9, 
Κυαμευτὸς, ΡΟΥ ἔαθα5 οἰθοΐῃβ, ἴ. 9. 9. 
Κυάμου (ἀπὸ) καθίστασθα, ἄρχοντας, ἔα Ϊ5 

ΟἸΙροῦο 5101 τηδρὶϑίγαζιιβ 1, 9, 9. 
Κυβερνητικὸς, ΠΑΝῚ σΌΡΒΕΥΓΠαμάδ δρέίτι5. {1]. 

9. 9. 

Κυβεύω, ΔἸοαίοῦ βισω ἷἴ, 2, 57: Κυβεία, 
4168 1. ὅ. 2. 

Κυβιστᾷν 65, 56 ῬτδορΙ ἔοπη δ᾽ ἀο]ΐοογα 
ἴῃ σαραΐ, υὖ λοίαπὶ τ] δίοτθϑ, σὰ ἀθ ᾿ 
Ῥοῃΐθ ἴῃ ἢππηθη 56 ργοϊρίζαπτ, ὑπο οἱ 
Ὧ6 ᾿ρ5815 αἸοϊζαγ, ἱρβϑίψιιβ κυβιστῆρες ἀϊ- 
οὐπέαγ, αὖ 6 Ο]οβϑὶβ ρΡαΐθὲ : ἀοίπαρ οϑβέ 
κολυμβᾷν 8Ρ. ϑυϊάδγῃ, εὐ γιθγϑαγθ ἴῃ 
ΟἿἹοΞβῖβ ᾿ἰβάθπη, ααΐα 501}. αὐϊπϑίογθϑ, 
ἪΔῚ 856. ἀο]θοογιπί, ὈΥΪΠΠΟ τηρυβδηΐοῦ 
δα, ἀοῖπάθ νοτὸ παίΐδηί. κυβιστᾷν εἰς 
μαχαίρας ἴ. 8. 9. 68ΐ, 56 Ῥυξθοὶ ρ 6 ΠῚ 
ἴπ πηραΐοβ θγθοίοβ σ᾽αάϊοβ ἄδσθ. Εγη. 

Κῦδος, ἄθοι5, 6 υἷγο φιιῖ αἰϊὶς οὗ υἱγνἐμθηι 
εἰ γ8 θδη}6 ροβίας 68ὲ ἀδοογὶ ᾿ϊ. 6,11]. 

Κυδρὸς ΑΡΟ]. 29. σ]ογίοϑβιι5. 
Κύστειν, 58 ΠΟ] πάτο 11. 9. 7. 
Κυριεύειν σ'άντων, ΟΥ̓ ΠῚ ΡΟΕΪΓΙ 11, 6. 22, 
Κυρτοῦσθαι, ΟΟΥνΑΥΪ 111, 10. 15. 
Κωλύειν ἣν εἰς σὸ μεταμελῇσον “προϊέναι, 

ΘΟΌΓΟΟΓΘ 1ΣὯΠῚ, ΠΘ 60 Ργορτγϑαϊδίογ τ ἰθ 
Ραρηϊζραῦ 11, 6. 25: κωλύομαι, ᾿τηρράϊου 
4110 ΤλΪΠι15 56. ἔπ. ἵν. 5. 4: Κωλυτικὸς 
σοῦ ἐπιμελ.γ υἱπὶ ΒΑΌΘΠ5. ἱπηροάϊοπαϊ, 
40 ΤλΐΠτ5 δέ άθδ5 ἵν. 5. 7. 

ΛΔ 

Λαγνεία, ουρ᾿αϊξα5. νοπουΐς ἱ, 6. 8 : 1ϊ. 1. 
4. 16: 11. 6. 1. 5115 γΘ πο σβ, σοϊΐιι5. 1]. 
ἃ, ὅς 

Λαγχάνειν κλήρω, ἸΩΡΟΙΙΠΏΠ ΒΟΓΕΙ͂ΣῚ 11], 9. 
10 : 586. ἀρχήν. 

Λακφίξειν, ΥΘος] οἰ γα Ὸ 1ἰ, ὦ, 7: λαχτιστὴς, 
οαἰοϊίτο 11], δ. 4. 

Λαμβάνειν ἔργον ἷἱ. 7. 2: υἱάδ ποί. ἔργον 

“αὐ ὖἷς «ὅκα ὶ ὡμμμια 
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ἰατρικὸν, ΘΟ Δ ασοΥΘ πλπῈ15 τη ο πα] ἵν, 
2, 5: σὰ ἀρκοῦντα, ἸμογαΥῖ, ΡΑΓΑΓΘ 4018 
βυηοίαπς 1, 85, δὲ οὗ. ἢ. 7. 2: ἀπὸ 
συκοφαντῶν ἰϊ. 9. 4: ποΐ-. ἐκ τῆς γῆς») ἀπὸ 
φῆ: οἰκίας 1ϊ. Ἴ. 1. 

Λανθάνω, ο. ρατίϊοῖρ. οἴατα: ἢ λανθάνουσί σε 
οἱ φέμνοντες, ὨΌΤΩ Ἰσηοταϑ, 41») οἷς, 1]. 1. 
15: εἰδὼς λέληθα ἐμαυτὸν, ἤος Π18 501Γ6 
ἸΘΠΟΥΆΡΑΙΩ 11. 8. 11: ὅπω: μὴ λάθης 
σεαυτὸν ἀγνοῶν, αὖ 50185 (6 Ἰσπογάῖο, δίς. 
111, 5. 25: οὐ λανθάνεις με ὅτι λέγεις, 
ῬΙΌΒ6 5610 {6 ἀΐσογθ ἢφο ργορίογρα αυοά, 
εἰς. ἰδίά. 24: ὅπως μὴ λάθω «ι σπαρᾶνο- 
μήσας, ὯΘ 4114 ἴπ ΤΟ ἰπβοῖαθ ρθοοθτλ ἴ. 
2. ὅ4. 

Λεαίνω, σογητηΐπῃο, 1, 4. 6. 
Λέγειν τιν αἴσογθ φαοα μαροῦ βρθοίθπι νουϊία- 

15, ἀἸσπυτη αιοά σοπϑιἀθγθίιγ, δέο. 11. 1. 
12: ἴσως ἄν τι λέγοις, 1,1. ΟἸαρΔηζοΓ, ατιεἰῖ- 
γ6 7) 80 ἰϊ6586 65 5ἱο]; ᾿ἰὔγ6Ή.. πρός τι, ΟὈ]}- 
σατο σοπίγα δ] 14 111, 9. 192 : σινα, υἱά. 
ἔσχατα. Λέγειν καὶ πράστειν, ἵν. 2. 1. 6. 

Λεῖος, Ἰονῖϑ, "1. 1. 290. 
Λείπεσθαΐ πινος, ἸΏ ΓΒΥΙΟΥΘΙΩ 6556 ἴῃ Τα δ] αι 

11,4. 7: σαύτη, ἴῃ Πᾶς Το ᾿ξ, 6558 {|], 5. 2. 
Λειτουργεῖν τῇ πόλει 11. 7. 6. 
Λεκσικὸς» αἸσΘΠαΪ ρΡογία5 ἱν. 5. 1. 
Λεωργὸς, Δα ἀχ 1. ὅ. 9. 
Λήγω οὐδεπώποτε σκοπῶν, 5ΕΙΊΡΘΥ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓῸ 

ἔν, δ... ΜΕ 
Λιμὸς τῶν παρ᾽ ἐμοὶ ἔλταο5, ἀθϑϊ ευϊασα 11], 

11, 1δ, 
Λιπαρεῖν 584. ἱπΆῆπ, Αροϊ]. 295. ἀδργβοδυῖ. 
Λισαρὸς, ὨΪΠά 5, ν6] οὉ Ρἰπσποάϊπομι να] 

ὈΠΡΌΘΗΓΌΙΩ 11. 1. 51. 
Λίχνος, σαυϊ]οβὰς ὩΣ ἃ, 

Λόγος, 56ΥΓ10, ΟΥ̓ΔΙΪΟ 111. ὅ. 11 : ὃ ποῦ κυνὸς 
λόγος, ἕΔΌυ]6 ἀ6 σδηθ 1ϊ. 7. 15: σῷ σῷ 
λόγῳ, 6Χ ἴα 5οηίοηΐξία, πάτα αἰχὶ σε 
11... 10. 12: λόγοι, δγραχηθηῖα ἷ. 1. 1 : 
λόγων ὑπείκειν, υ. γ.. 11. 5. 16. 

Λογισμὸς, ταῖϊο, ἔδλουϊϊας ᾿πίθ! Πσοπαϊ οἱ 
7υἀϊσαπάϊ ἵν. 5. 11 : λογισμὸν ἀποφαί- 
γεσθα;, Ταῖϊο 65 γράάϑσο ἱν. 2, 21. λΔο- 
γισμοὺς μανθάνειν ἵν. 7. 8. οἵ λογισμῶν 
μάταιον πραγματείαν, αυᾶτη ϑοογαίθθ 
σάν Υ6 ζ0Ὀ6θδι ἀἰβοιρ]οθ, 46 Πυ τ ΎΔη - 
αἀϊ ταϊΐομθ, 4185 ἃυ Ὠγηθίϊοα ὅσες αἰεῖ- 
τὰ οατὰ ΕἸΓΠοβίο οἰΐατα Ὑ εἰϑκα ᾿πίου- 
ΡΓείαίασ, Αἵ δηΐϊπὴ ψϑῖοὸ λογισμὸς οϑ5ΐ 
Βαρραίςαίίο, σοτηριίαίίο, Ταϊῖΐο ΠΙΊΘΥΙ5 
τρααἴζα ΘΧΡΘΏΒΑΓΏΠῚ γ6] στρα Π| Δοσορ- 
τογυτα : ὑπ46 λογισσικὴ ΔΥ5. ΘΑΙ Ο] ΓΟΥΪΔ. 
Αὐπτηθίΐθα γα τῸ οδὲ ὨΤΠΘΥΟΥ Τὴ βοΐθη.- 
(ἴ6 οἵ υίθτη τηλ]ο ΔΙΊ] ΟΥο πὰ δὲ αἰνίηϊ- 
ΟΥ̓ δΙΠΡΙ οι, Λογισμοὶ ἱρίταΥ 
ΡΙΟΥΑΙΣ Πιιτήθγο γαῦὶΐ τηοὰϊ 6556 ἀθυϑηΐ 
4υΐθὰ5. Ταϊίο 65 Ρ]115 τηΐηιιθνο Ὀγονίζο ῦ 
οὲ δσσυγαίο Ὄχροηὶ οὐ σγράὰϊ ροββιιηΐ. 
Τίαηιιο πηϊηΐπηα ρμάγ5. δύ! Ὠτηοίίοο βοίεη- 

ΛΔΟΡ 

{ἴω οσί, υδῖὴ ρυΐο πιαρίξίος Αἰἰίοοςρ 
7ανοῃεαΐθμη ᾿π 50Π0}15 ἀοοιιῖ556, αδίθηι5 
δα νῖϊα οἶν]} 15 ἀϑατα 64 πϑοθϑϑαυῖα ρ956 
Ραϊαρθαίασ. Αἀ δηϊπλιτα νΘΥῸ ΠΟΙΆ 15 
Υἰχία 15. βοπϑὰ ἱπηθιθ πα π ν6] ροίιι5 
δὰ Ἰπάϊοίατη νουὶ [ἰδίᾳ δοπθηάστη, 
408 ἔξδγθ 5016 βοϊθηπίίαυιιτα δαάϊθοθηᾶα- 
Υὰπ ΠηΘηβιτα ϑοογαίθθ ΟΠ 5ο]εραΐ, 
ΔΥΪτὨτηθίϊοθθ ραῖρ τηοάο αϊοία πα]! τα 
Ῥίαπρ μαροί οβδβοίυσα. ἸυὈΙ(ΑΥῚ οἰΐατα 
Ροΐοβί, πὰπὶ Οτεοῖ ΡὨΙ]ΟΒΟΡΩΙ ϑ'οογαιῖ5 
ΓΘ ΡΟΥΘ 5 ὉΠ] αΐο πὶ ἱπσθη ἴῃ ΠΟνΪ5 
ΤΑΙΟΟΙΠΙΟΓΙ ΠῚ τηο 58 ΧΟ ΓΘ ἀϊ5. οχου- 
οὐοΥϊηΐ, ϑαιῖβ δηϊπὶ Πποάϊθ οοπβίαί» 
4αατὴ αἰ 1115 οὖ πτλᾶποα ἔϊπιοσῖί γθθγατα 
γΤαῖϊο δ] οι} 15 οὐ δι 115. 1 θγ]5 σοτηριι- 
τα], οσατὰ ΠΟΠά Τα ΠΌΤΩΘΙΌΤΙΤα Ποΐδ5 
αϑϑϑηΐῦ γϑροσίϑ. ΘΟ 1 ἰαπηθη δἰ! ηιῖβ 
λογισμοὺς ἀ6 Δ Πτηθέϊσα 1πίουρυθίαυι 
ΡοΥπαχ Ὑϑ]ϊΐ, 15 ροίου σὴν μάταιον 
πραγματείαν ΥΘΐογγΘ δὰ ΡΒ]Π]ΟΞορῃ υτηθηα 
ἀδ παίαγα Πυσηθσ στη, ἴῃ 45 ΡΥ Πδ- 
Θογεοὶ ᾿πρΥΙ τη α]έγα τηοάππὰ ἱΠρΟΠΪΟ 
Ἰπαυ]σοραηΐ, ἰΐα αὖ ΟἸΩΠΙ ΡΒ]]ΟΒΟΡ ἢ 
ΠΟΓΊΘΙΟΥ ΠῚ Ταίϊοηθς ΔΟσοΙα ΠΟΥ ἢΐ, 
ἩΡοπλι5 πμοαΐθαιθ π΄ ϑίορθιὶ ἘΠ Ο]οσῖβ 
οδρῖΐθ 11 ΠΠΌΥ1 1 σϑ] αι ἔγαρτηθηΐα 5011Ρ- 
τούτη ῬΥΠΔΡΟΥσΟΥαμα τηϊ]ΐα, ππάρ 
τηθιποάυχη βου ]θπὶ οὖ ΟὈβουγατα αἶν]-- 
παῖ ἰἰσθί. Ῥοίεγιξ θείατη δριπὶ ΕΪα- 
τοηἶβ διοίουϊαΐθ, 4] ΠΡΥῚ νἱῖ ῬΟ] 8, ̓ . 
145. τὸ φαῦλον τοῦτο, «τὸ διωγινώσκειν τὸ 
ἕν καὶ τὰ δύο καὶ τὰ τρία ΟΥΛΗΪθυ.5 [Δ ΠΊΘΠ 
ΔΥΟΌιι5 δὲ ἀἸβοῖρ 115 δα τἸ5Έ ΤῺ ΘΟΙΏ ΠΔ ΘΙ 
ὨΘΟΘΒΒΑΥΠΊ, ὃ καὶ παντὶ ἐν πρώτοις μαν- 

θάνειν ἀνάγκη Ὀγονυϊΐου αἰεὶ ἀριθμὸν καὶ 

λογισμόν. ἘΠῚ ᾿. 148. λογιστική σε καὶ 
ἀριθμητικὴ περὶ) ἀριθμὸν πὥσω νοΥΒΑΥΪ αἱ- 
οἰζαγ. οηϊαὰθ Ρ. 149. ΤυὈ6ῦ ΟἸΠΟ05, 
4] ΓΘΙΡῸΡ] σάτα σούθο νοϊαηΐ, ἐσὶ λο- 
γισσικὴν ἰέναι καὶ ἀνθάπσεσθαι αὐτῆς, μὴ 
ἰδιωτικῶς ἀλλ᾽ ἕως ἐπὶ ϑέαν τῆς σῶν ἀριθ- 

μῶν φύσεως ἀφίκωνται τῇ νοήσει αὐτῇ οὐκ 
ὠνῆς οὐδὲ πράσεως χάριν, ὡς ἐμπόρους ἢ 

καπήλους, μελετῶντας, ἀλλ᾽ ἕνεκα πολέμου 
σε καὶ κὐτῆς τῆς Ψυχῆς ῥᾳστώνης καὶ με- 

τασπροφῆς ἀπὸ γενέσεως ἐπ᾿ ἀλήθειάν τε καὶ 
οὐσίαν. Ηΐ5 Ἰρ΄των Ἰοοῖς αὐοίιαχ 41 νοϊϑί, 
ΜΙ φηΐπλ δύῃ πηρίϊοα ἃ ἀἰβοὶρ! πα ὅ0.- 
ογαῖϊοα αἰΐθπα δὲ Ποὺ οἰΐαπι ἸΙοοο ροβί 85- 
(τοποπηΐατη δὲ τηρθίθογο]ορσίδτα να] ὰθ 8}1- 
6Π0Ὸ σοιηπηθιηογαΐα 6556 ν] θέαν, 41:8 ΟΤ 
δοοτγηρθίγια οοηαησὶ ἀθθοραῖ. ΤρΊτΣ 
οχίβίηο ΣΧ οπορῃοηίΐθτη ροίϊι5 λογισμοὺς 
ἀἰκίβθθ 50} οσίβιηοβ, φυσι πὶ ογὰῦ ΟἹ τὴ 
αὖ Ποαϊφαιιθ ἀρυα τημ]τοβ οϑὲ μάταιος 
πραγματεία. ἙΣχοιηρ]α δὐΐθτη Αυβίο- 
{6115 ὁχ ΠΠ υὶβ ροβυῖῦ Π}15 δ᾽ σ αἰ ποδί οηΐς 
Η. ϑιορβάαπιι ἴῃ ΓΠθϑαστο, ααθτὴ αὔίγο 
Ροίΐογαηΐ Ἰθοίουο5. ΟυΤ]Οβὶ. 



ΛΔΟΓΙ 

Λοψισχικὸς, ΠΟΙΩΡΟΔΠΑΙ Ῥουϊίι5 ἱ. 1. 7: 
ΔΙῖΪο 5θῆϑιι οἵη φρόνιμος ΘΟ] ΠΠΡΊΓΟΥ 
Ἡ 6]]θη. ν. 2. 28. 

Λοχαγεῖν 111. 1. 5: 111, 4. 1: οπιγιῖγο 
αριαὶ γιοδίγιίγη, 65δὲ Ῥύϑθβθθ αιαγίθ Ρδγτ 

τῆς τάξεως; φιι, τνεγὸ ομηὶ αρμαὰ αἰΐ- 
Ὁεγδ05 )οριιίο5. δὲ αἰϊυδγ δὶς ἱοηιρονίδιι5 
ἦρξα αἴυνογδβα ὕμεγὶ : ἠΐηιο λοχαγεῖν 
νεγιϊ ροίοδέὲ ἡιοίο σοΠογΐετα ἀμςεῖρ, 
φιοάο ὩϊΔΉ Ραμα ἀπισοΥθ,. πιοάὰο οθὴ- 
ἴω! ΡὈύδθθθθθ, φιοάο αἰϊίεγ. δία 7ι- 
αἰοαγὶ ἀοϑεγι δα, φιί ἀθ μας τὰ αἰδϑεγὶξ 
Ῥεγϊχογιΐμα αὐ ΖἘΕἰίανν Κὸὺὸ Η. 11. οαίν. 
Ἐγηεϑίϊ. 

Λυμαίνεσθαι γασσέρας, ΘΎΆΥΑΥΘ ὙΘΗΈΓΙΟΙ]Ο5 
1. ὅ. 6: τὰ ὄψα, ΘΟΥΓΙΏΡΕΓΘ Ορβοηΐδ 1], 
14. δ. 

Λυπεῖν, ΠΟσΟΥΙΡ, ἄατηηο αῇήίοογο 1, 6, 6: 
σινάγ ΤΟ] ϑι Π 6556. δ᾽ ίσιϊ 11]. 15. 1: 
λυπητέον ἐμοὶ ΑΡΟ]. 27. 1. 6. δεῖ ἐμὲ 
λυπεῖσθαι. 

λωσοδυτεῖν, ὙΘΟΒίο5 ὌΓΑΙΙ ἴπΠ Ραϊποῖὶβ 1, 2, 
62. 

Μ 

Μαίνεσθαι 1. 8. 19: ἰπραηΐγο, ἀθ ηΐμηΐο 
ΔΙΏΟΙΘ, μέ αρ. 1,αἰΐγιο5, ἴΌΥΘΥΘ, 

Μακάριος, Ὀθαΐα5, ουἱ δα δηϊμηὶ γα Π61}}1- 
ἰαΐθτη ΠΙΠῚ} ἀθοβί 1. 6.14: μακαριστο- 
σάτη εὐδαιμονία, [οἸϊοϊϊα5. ρογθοΐδ οὺ βΐβ 
ὨΠΓΊΘΓΙ5 Ἀρϑοϊΐα 11, 1. 56. 

Μαλακίξεσθαι πρὸς τὸν Θάνατον ΑΡΟΪ]. δὅ5. 
ΤΉ] 16. ΓΘ ΥΓΘ του θ τη, {ΠΏΘΥΘ ΤΟΥ ΘΠ. 

Μαλακὸς, τῊ0}}15,. 41 ἄυγα οὐ Ἰδθογίοβα 
{υσῖῖ, εἴ βαανία ἰαηΐι βϑοΐδίαγ 1]. 7. 
1: πρὸς πὸ πονεῖν, ἸΔΌΟΥ 5. ΡΘΥουο Πα 5 
ΠΟ δρίιι5 1. 2,.2.: νἱὰθ ἴῃ καρτερικὸς : 
σὰ μαλακὰ, σταῖα οὕ Ἰπουπαα 56 η 5,015 
11, 1.. 20: μαλακῶς φιλεῖν, ΤΟ] ΟῚ Ο5- 
ΟἸΪ]ΑΥῚ 111..11. 10. 

Μᾶλλον αδιγιαίαξ μοδὲ σ0η1}. 111. 165. 5. εἰ 
}οδὲ προαιρεῖσθαι ἵν. 2, 9: μᾶλλον δὲ, 
ἴτῖο νεῖο, ααΐη [Π10Ὸ 111, 15, 6. 

Μανία, ἴαγοΥ, σα ρΙα 85 τοὶ ηἰγηΐα γδΪΟποτα 
ἀἰισθιὴ ΠΟῚ ΒΘΠΆ ΘΙ ἷ. 1. 16: φειϊα υἱά. 
111. 9. 6, 7: Μανιώδης [Ὠγ]ΟΒ115 ἱν. 1. Ὁ. 

Μαντεύομαι, ὉΪΟΥ ΔιΙΒΡΙΟἾ 5. δὲ ογηξηΐθιι5, 1. 
1. δ: σοἤβα]ο οδοι]α 1, 1. 6. 

Μανςικὴν αἰν᾽ηδίϊο 1. 1. 1, 2: ἷἱν. ὅ. 12: 
ἦγ. 7..10. 

Μαρτυρεῖν τινι» ἐθϑυ πο ἢ τὴ δἰ ἸοὰΪ ΡῬΎΦΡοΥο, 

ἈΒΒΘΏἈΥΪ, ΡγΌθάτ 1, 2, 9]. 
Μάταιος, ΟὈΠῚ περίεργος ΠΟ} γΔΠΙῚΙ5 ἷ, 
δ. ἂνν 1.48, : 

Μεγαλεῖος. καῆμα μι. ἀνδρὶ καὶ σόλει, 
τηᾶσηϊ ῇοιι5, ΔΙΏΡ] 15, δα ποιηθ δ] ϊοιι 5 
σο]θῦγο [δοϊθη τη να] θηβ ἵν. 5. 9: κμμε- 
γαλεῖος καὶ σφοδρὸς, ατιὶ Θδὲ ΔηΪΏΟ οἰαίο 
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οἱ γϑοτηθηί ἵν. 1. 4: μεγαλεῖα ῥήματα, 
νοῖθα τηδρηϊῆσα, 46 δὰ Υ6 ΠῚ ΟΥΏΔΠ- 
ἄδτῃ οἵ οοτητηθηἀδηάδτα ἔδοϊαηΐ 11, 1. 
94, 

Μεγαληγορία ΑΡ. 1. 
Μεγαλοπρεπὲς, αἰοοίι5. σΌΠΟΥΟβῖ, 56 Π5115 

τηδρηὶ οὐ 50] Πη05 111... 10. 5: Ιηδσῃι8, 
εἰ .1)115 '. 4, 10. 

Μεγωλύνομιαι, ΘΠ ΓΟΥ, ΡΙασθοὸ τ] ῃ1 11]. 6. 
δ: μεγαλύνειν ἑαυτὸν Δ ΡΟΪ. ὅ. 

Μέγισφον, σὸν αυοα τηᾶχὶ πη οϑί 111. 4. 
12. 

Μεθίημι, πράττειν, οΥηϊ(ο, ΠοΟΊΙΡΟ 11. 1. 6. 
Μειονεκτεῖν, 111. 14. 6 : οἱ μεῖον ἔχ, εἰν 111. 12. 

δ. 6556 ἀοδίθυϊουὶ σοπαϊ θη, 
Μροῦμαι, Ἰάφην οὐγι, ῥὑγεοοραογιῖ, ἀοίθυϊουῖ 

Βι τη σοηαϊτίοηθ 1, ὅ. δ: ἱπηγΪΠιΟΥ [1 
7..9: τὴν διάνοιων, ΥἸΓΙ 15 ἱΠσ ΘΙ ᾿χηχτηὶ- 
ΠΌΟΥ ἴν. 8. 1. 

Μειράκιον αἰοἰταν ΑἸοϊ Ια 65 ΠΟ ατιτὴ Δ ΠῸ5 
20 παῖ 1. 2, 42. 

Μέλει μιοι σερί σινος, ΟὈΤΟ Δ] 1υϊὰ 11. 6.10: 

μέλει μοι ποιοῦντι σμικρότατα, ἴΔΟἸ}] 1 Π16 
ἔδοθυθ ῥροβϑιιπῃ 111. 11. 12: οὐδέν σοι ποῦ 

᾿ψράμμασκος ἐμέλησεν ἵν. 12, 24. Ὠοη αἱ- 
τη αἸδϊ δηλ] ὃ 

Μελετάω, τηράϊτοῦ 1. 9, 91] : Θχϑύσετθ 1. 
5. δ᾽: ΤοΟμηΘηΐοΥ, οορίιο αὐϊὰ ἀϊσοη- 
ἄυτὴ 5ἷ: ἰν. 8. 4. 

Μελέφση, ΘΧΘΙΟϊ αίο, »γὸ ἄσκησις 11. 6. 59: 
μελέται 111. ὅ. 6 : μία τοϑροπαάογιί 1,α- 
ἐϊπογην, τηθαϊταιομῖθιιβ απ) ρ δ 115. 
Τλιοϊειν" οἰαην ἀδ σοτοστθη τα ΘΟ Ὠ 0115 60-- 
γιῆν, φιιὶ αἴσογδ υοἰπιγιῖ, μελέτη ἀπολο- 
γίας ἶν. 8. 4. 

Μέλλω ο. ἴη. {ε. 1,.1.. 10: 11, 6. 14. 
Μερμσ τὸς», ΓΕρΡΥΘΠΘΠἀΘ Πα 111. 5. ὅ. 
᾿Μὲν οὖν, Ὁ. ἢ. '. 2. 55: μέντοι, 5886, ΨΘΙῸ 

11. 6. 2: ἵν. 2. 12.14: μέντοι --’ῖ μέντοι 
ΡΙῸ μὲν -τ-- δὲ 11. 1. 12: μένσοι ῬγῸ δὲν 
»γῶο. μὲν, 11. 8: 5: 111. 9. 8: ἷν, 4. Ἴ. 

Μένειν υ. γ.. 111. 10, 15. 
Μεριμινᾷν σερὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως, ΠῚ 

παΐαγα ἢ} }115 Ὁ ΠΙν ΘΥϑὶ ΠΘΟΥΘΓΘ 1. 1. 14. 
Μεστοὶ ἀταξίας, σΟὨΓΒΙΟὨ5. ΡΙ ΘΗ 111. 5. 6. 
Μετ᾿ ἀληθείας, νοΟΙ6 ἴϊ. 1. 97: ἰὶ. 6. 86: 

μεθ᾽ ἡμέραν, ἰπτογάϊι 111,11. 8. 
Μεσαβάλλεσθαι ἱμάτια, νοΒῖ65 σΟΓΠ ΠΑ ΑΥΘ 

1. 6. 6: μεταβαλλόμενοι, οἷ, ἐν τῇ ἀγορᾷ 
111, 7. 6: ποῖ. ἰά. φά, μετάβολοι, ἢ. 6. 
διείάα ἱπίογργοίο, πραγματευταὶ, μετα- 
σράται. 1ιάθηι αἰϊοιιιέιιν" ἀγοραῖοι, .1,αἵ. 
ΘΟΟΙΟΠ65. υἱά, ϑαίηιαδ. δ ζὐκινὶδ ». ὅ46. 
86ῳ. γῆ. ᾿ 

Μεταδιδόναι τοῦ βάρους, 56. σι, ἴϊ. 7. 1: 
ΠΟΠΠΓ Πα γΘ οἰπλ 8]. 10 τηδ] 111, 50. 
ἰηάϊοαηάο, 

Μεταμέλει, Ροωηϊίρι 1. 1. 4: τὸ μεσαμελη- 
σόμενον ἰϊ. 6. 25 : “μαπίϊρητία ὰθ ἔδο- 
τ πὶ σΟΠΒΘΑΪ ᾺΓ, 
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Μετανάστασις, τηϊσταῖῖο ΡΟΡῸΪΙ Δ] ]ου]5 11], 
ἘΠ ΟΣ 

Μεταπέμπομαι, ΔΥΟ6550 111. 9, 11. 
Μετατίθεμεαι, ταῦθ τη θᾶτα ΟΡΙ ΠΟ ΠΘ ἢ, Τ6- 

ἱγαοῖο ἱν. 9, 18: ἵν. 4.14: μετατίθημι, 
τΟΥΥΪσῸ, πηαίο ἢ|. 14. 6: 564 σϑῖὰ Ὁ 
4110 ἔβοίαπη. ΨΊαο ἀνατίθεμαι. 

Μετα χειρίζημεαι, σΌΡΕΓΠο, ἴῃ Ροιοϑίδίθ Πᾶ- 
θθ0ο 1. 4. 17. 

Μετέχειν σινός, ῬΑΥΤΙΟΙ ΡΟ. 6558 111. 7. 2. 
Μετιέναι σοφίαν, 5αρ᾽Θπεϊδα Ορθγατα ἀδγ8 ἵν. 

2. 9. 
Μέτρια, Ῥᾶιοα ἴϊ. 6. 22: μετρίων δεῖσθαι, 

Ῥδιιοὶβ τοῦς δὰ υἱξδπι βιϑιθη δ ηδτα 
ΟΡ5 ΠΆΡΘΟΙ 1. 92, 1. 

Μετριοπότης Αροὶ. 19: ΒΟΌΥἤΠΙ5. 

Μέχοι ὅτου, αοιιβαθθ ἵν." 7 02.: τρβεχηρὶ 
πόσων ἐτῶν, ᾿ηέγα υοῦ ἄπηθ5 15.9.55: 
μέχοι τῆς ἐλαφρῶς ἡλικίας, ἀπγαπίᾳ φοίαίθ 

ΔΡΊΙ, 1Π. δ. 97. 
Μὴ, πὰ} ἷν. 2. 10: μὴ οὐ, ΠΟΠΏΘ ἢ 

ἐδῖα. 19: μὴ ὅτι -το ἀλλ᾽ οὐδὲ, ΠΟῚ Ππιο- 
40 --- Ξε ΠΘ --- αυ!άθηῃ 1. 6. 11: φο- 
βοῖσο μὴ “ζάριν ἕξοι τ 5, Νῇδᾷ, μὴ 

ζημιοῖνπσο 1. 2, 18: ὅπως μὴ σράώποιτο 1ϊ. 
9.2: φύβ᾽ς μὴ -ἀγάγω 11. 1. 25: πἰ5] 
ἄγω ΡΙΘϑίδί, 

Μηδαμοῦ εἶναι, ΠᾺ]]Ο ἰοσο 6856, μἰμ1}1 14- 
οἰθπάιττη 1. 2. 52. ἐψ 

Μῆν, 584Π6 1. 2. 96. δα: 
Μηχανᾶσθαι, τηο ἰτῖ, ἀἰβρθῆβατ ἵν. 7. 6: 

Θχοορίίαγα 1]. ὅ. 10: 56άμ]ο οἱ οὐτῃ 
δηΐτηὶ σοπίθητ]οΠ 6 ΘσΟΥΠΡΔΥΆΓΘ 5101 11. 1. 
50: πάντα μηχανωμένη, ΟΥΏΪΆ ἴδοουθ. 

ἐδ. 
Μηχάνημα, ΔΕ βοίατη 1, 4. 7. 
Μηχανικὸς, (6 ἵηιρογαίογο, ἴῃ ΠΟ 5115 6Χ- 
σορ Δ Πα 15 ρσογηξι5 εἴ 5801} 6γ5 111,1. 6: 
ἶν, δ. ἢν 

Μίγνυσθαι παισὶ, συτα ΠΠΡΘΥ5 σΟΠΘΊΘΒΟΘΥΘ, 
ΟΟΙΓΘ ἵν. 4. 20. 

Μιμεῖσθαί σινά τι, ἸΓΩΙ(ΑΥΙ ΔΙ Ι]αθτα ἴῃ ΧῈ ἷ. 
7. 2. Μιμητὸς, Ἰτηϊ 14} 1}15, φιοά ᾿τηϊ8η- 
ἀο οχρυῖπηΐ ροΐοβέ 111, 10, ὅ, 4. 

Μισητὸς, Οὐΐο αἴρσηι5, ᾿πν 55 111, 10, 5: 
οὐϊαπὶ ΘχοϊίαΠ5 ὑ. 7. 1]. 6. 21. 

Μνάομιαι, τη πιοηθπ ἔδοϊο δἰ Ἰου}5 111. 11. 
1. 

Μνημονευόμενοι ἄνθρωποι, 4υοΥητα δὰ ΠῸ5 
τηθτηοτῖᾶ ρούνθηϊ ἵν. 8, 9, 

Μοίρῳ ϑείᾳ, ΠΟΠ51Π|0 ἀἰνίηο 11. 8, 18, 
Μόνος ἐπιίοἰἰοίίμν 11ϊ, 15. 6: κατὰ μόνας 

111, 7. 4: 5011.15. Μόνως, ἀυμπίαχαί ἱ. 5. 
δ. 

Μοχέέξω, φΥ ΤΉ ηδ5 ῬΕΥρΘίοΥ 1Ϊ, 1. 18. 
Μωραίνονσες ἴ. 1. 1]. 5[0}]. 
Μωρῶν ἔστι ἵ, 2, 9: δὶ 4111 10 γἱ μωρὸν 

ΒαῦΘηϊ, 
Μῶσθαι, υδογοτο ἴΪ,1. 206, Ψεῖρυην θο- 
τὶ οι. 
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Ναὸδς, ἀΟΙ ΤΠ, ϑ σοὶ τὰ ὉΔῚ οδί αἴὰ δὲ 
Βα] δούατη 1) 6] 111, 8. 10. 

Ναυκληρίαν Ἡανι συ] γα 1. 6.8 : Ναύκληρος, 
πᾶν ου]ΑΥ 5 11. 6... 68 : 11]. 9,11: (β 
Εν. Οἰαυ. Οἷο. 

Ναυτιλία, πανὶ σαίίο ἵν. 2, 59, Ἷ 
Νικᾷν τοὺς ἀγῶνας, νἱοίογοτη ἴῃ σογίδτη  η]- 

Ὀμ5 ἀϊδβεθαθυο 11. 6. 56. 
Νικησικὸς, δ νἱοίου πὶ ραγαπᾶδτῃ 1 ηθιι5 

111. 4. 11]. 
Νορεὺς βοῶν ἀγέλης Ἠν θὲ ἢ. 

Νορίζειν Θεοὺς, ἄθο5. 6556 οὐβάθσθ θοβάὰθ 
ΤΟΥΘ ΡῈΒ])ῖοΟ τϑορθρίος οοΐϊοσα 1. 1. 1: 
πῶς οὐκ εἶναι ϑεοὺς ἐνόμιζεν: 1. 1. 5: 
νομίζεται; ἴῃ ΤΠΟΥ6 ροβίζατη δϑί, 71:5ἴυτα 
Βαθθέιυν 11, 5. 16: μαντικὴν νομ. 1. 1. ὅ : 
ΧΔΙΙΟΙ Πα Πϊ ΔΥΓΘΠῚ 6556. οὐρά θΥθ ΘΔ 
485 ῬΆ]ΪοΟ ποτα τϑοθρία εβί 1]. πρῶ- 
σὸν νομίζεται ἱν. 4. 19: ΡὈχϊτπηα ΟΥ̓Δ ΙΠα 
Ἰοχ μαρϑίωγ. γοΐ. 

Νόμειμιος 4115 510 οἱ αἰσαίασ : ἵν. 6. 5.: ν0- 
μίμως «τε καὶ ὠφελίμως πᾶσι χοώμενος ἵν. 
4. 1: εϑῦ ρϑυ!ρηῃγαβὶβ δικαίου :-. ΔΙᾺ 
ἄδικος Θεὲ αὶ σοηΐγα 16 ρ65 οἱ ραςία ἔδοϊξ, 
αὖ αἰΐου! ποσθδΐ, 5101 νϑύῸ Ἰυουπ πῃ ραΥρί. 
Οὐοηίγα Ἰρίταγ 41 σατη 1115 16 ἀρὶς, αὐ 
Ἰοσος οἵ Ῥαοία βαποίθ ορβουνθῖ, ᾿ἰβδαὰθ 

αυδηι ροΐθϑῦ πηᾶχῖτηο τ{1}15 Θ556 βαρ, 
15 δίκαιος 6ϑὲ δὲ ἀϊοϊξαυ. Ηὄοο εϑβί Ἰρίτυῦ 
νοφοίμεως καὶ ὠφελίμως χοῖῆσθαι Φοῖς ἄλλοις, 

αὖ σοηίγα ἄδικος γϑοίθ ἀἰϊσθυθέιῦ ἀνόμως 
καὶ ἐσὶ σῷ κέρδει γ6] σ'λεονεκτικῶς χοώ- 

μενος. Ὡς Ἰἰὰχ δ]ίου! ’Ισοο Χ θπορποη- 
115 11. 6. 95. ὉΠ] 511|}}15. οϑῦ σοῦ δικαίου 
ῬΘΥΙΡἨΓαβῖ5, οὐ ἀϊοπηΐυῦ χρημάτων κοι-- 
νωνεῖν νομείμμως, οὖ μόνον ἀπεχόμενοι σοῦ 
“λεονεκτεῖν, ἀλλὼ καὶ ἐπαρκεῖν ἀλλήλοις, 

Ἶ,. 6. ὠφελεῖν ἀλλήλους. Τὴ υἰτοαιιθ 1ο- 
ο0 ἱπίογργθίδηαο ἀθῇ ηἰεῖο }ι 511: Χ 6Π0- 
Ῥῃοπίθα (νἱάθ ἷν. 8.11.) ποηάιιμλ 585 
οἴαγα ΔΠΪΤηΟ Τ6Ὸ ΟὈν ΘΑ δξιΓ, 

Νόμος, σοηϑιρίμαο 11]. ὅ. 11 : νόμμῳ πόλεως» 
ΤΩ οἱ ἰορίθιϊθ ᾿π οἰν!(αΐ6 Τ ΟΡ ΙΒ ἱν. 
δ. 16. 

Νοσεῖν, 111, 5. 18, Υ650Ρ. Θ᾽οραπίου ἀἸο Ὁ Υ, 
ἴῃ 406 νἱτία ἀογτηϊπαπέιιγ, 

Νουθετικοὶ λόγοι, ρΡΥΘοθρία 46 τηουῖριι5. οἵ 
νἱία τοσαπάα 1. 9, 2]. 

Νυκπσοτῆραι, Ὁ. .. ἵν. Ἴ. 4. 
Νυκτερευτικὴ κύων, σα ἢΪ5 ποσίιγηῖθ. ν6Πᾶ- 
{ἸΟὨΙ 15 ΒΟ ν 65 111. 11. 8. 

Νῦν. τὰ νῦν, πὰπο, ρίοηε αἰϊοογοίιν κατὰ 
τὰ νῦν ὄντα πράγματα. 

Νῶτσον; σὸν τοΥσίχη 111, 10, 10, 



᾿πρ τσο ὧὦὖν »ἣνἧ 

ΞΥΜ 2 

Ξ 

Ἐυμβουλία, ΠΟ. ΒΙ Πα γὴ ἱ. ὅ. 4. 
Ἐξυνόντες οἱ ἐμοὶ, ζΑτΩ] Αγ 65 πΊοὶ 11. 1, 25, 

ο 

Ὁ 270 τίς: τι τοῦ ἕνεκεν, 4 46 σδιιθα 1Π. 
2.1: σῷ ΡΙῸ σίνι ἵν. 4. 17: ἷν. 5. 10: 
σὰ μέν --- τὰ δὲ, ῬΑ τη -- ρατίτη 1. 9, 
Ἐν 1 4. δὲ ἰδ. 4.1. 

᾿Ογκοῦσθαι, ᾿ὈΤΩΘΥΘ Βιρουθία 1. 2, 95. 
'Οδοὶ, ῥογίαϑ5ῖ8 διυηξ Ρ]αίθϑο, νἱβ αυθ5 1], 

2. 4. 

Οἶδα, ἵν. 4. 8: οὐκ οἵδ᾽ ὅπως, ΠῸ]]Ο τηοᾶο. 
Οἰκεῖν οἴκονγ ξατηλ]αγη, Δομηιτὴ σοσογο, δά- 

ΤΩΪΠἸβέγαυα 11. 1. 19 : 111. 6. 14: οἰκίαν 
ἶν. 1. 2: καλῶς πόλεις καὶ οἴκους ἱ. 9. 
64: εὖ 1. 1. 7: καλῶς οἰκεῖται οἶκος 
ἶν. 4. 16. 

Οἰκεῖοιγ ῬΤΟΡΙΠηῸΪ, Πα] Ῥογεποηξ δᾶ θαη- 
ἄοτα σϑηΐθμη 8, ζαυη]τὰ 1. 9. 48: 1]. 
7.:2: ϊ, 6. 1: ἵν, 4. 17: 100] οἰκέσαι 
οὐ οἰκεῖοι πο ΐαγ, ὅρα νρύθοῦ μ6 
ψοῦα ἢ οἰκέται 6 οἸοθθα ργοΐθοία 5ἰπέ. 
ΘΘΥΝΙ ΘΠΪμῚ 1 ὮδῸ ΠοΙηΪΠ τη βοοσϊθίαίθ 
Ἰοσιμ ΠαθοτΘ ποπ ν]ἀοπέιγ. οἰκειότα- 
σὸς ἄνθρωπος, τηδχίτηα προρβϑι πα ϊπ6 
σΟΒ]Ποίτ5. ἷ. 2, δὅ: σὰ οἰκεῖα, 518, 
θα 415 Παροὲ 111, 6. 7. 

Οἰκέται, ἀοτησϑίϊοῖ, φαϊσαπαιθ Ῥοτιπϑηΐ 
δα ϑαμάρχη ἀοχηιχη, ἔΆγ1}1α, βουνὶ, 1. 9. 
48: χ..1..9.:ὄ ἐδ. σοῖς. αὐ ἐν ον τ τ, 
2. δ: ἵν, 4. 17. εἰς. ΝίαδΘ ἴῃ Οἰκεῖοι- 

Οἴκημα, ς6]1ὰ τηουθέγιοῖα, Αἰίῖςα 11. 2, 4: 
Τοιΐζου, δὰ Ζ]ϊδηῖ Κι. Ἧ. 6. 1: 
 ]οΚοη. δά Ατηχηοηΐαμ Ὁ. 177. 

Οἰκοδομεεῖσθαι οἰκίαν, ἀοταιτηα 5101 το ἤσαγθ 
ι. 1,8 

Οἰκοδόμεημια, εοἄϊτατα βέγαοίατα 111. 1. 7. 
Οἰκονομεικὸς, ΥοῦΙὶ ζατη ]]αγὶθ δαταϊηἰβίγαπᾶ δ 

Ροχΐξυπ1..1. 7. 
Οἰκονομωῶν τάδε, αὐγηϊηϊδέτα 5. δῇ ΘΧΒΘΩΌΘΗ5 

Β΄ ηρ.] ἵν. 8. 15 : σὸν οἶκον εὖ ἵν. 5. 10. 
Οἶκος, Τλου]ίαίθ5 1. 5. 5: ἔαδτηϊ]α 111. 6. 

14, 

Οἴμος, βουηϊία ροδέ. ῬΥῸ ὁδὸς 11. 1, 90, 
Οἷος, ὁ. τη. ργεαοοαάοηία υοἱ ἐπι οϊϊδοίο 

ποιοῦσος, δῖρῃῃ. οἴ ὥσφσε, 1. 4. 12: 11. 6. 

57: 11, 9. 1: 111, 6. 16: οἷος, 56. ἵγυ- 
ρηὶμ. χαὶ βοῖθὲ ἵν, 6. 11: αὶ Ροβϑὶβ ἱ. 
4. 6: Ἧ. 1. 16: - ΤΒμονα,:6,. 18 ε᾿. καὶ 
στὸ πρᾶγμα μέγα εἶναι καὶ μὴ οἷον νεωτέρῳ 
βουλεύσασθαι «ε καὶ ὀξέως μετα χειρίσαι. 
δῖος θηΐτα (οά, Ψίμα. ρμῖὸ εἶναι, τϑοΐθ 
ΘΧΒΪ οί. οἷον τ᾽ ἐσσὶ, δ. ἴῃ, ἢοτὶ ρο- 
ἰρϑὺ αὐ 1ἴ, 6. 14; οὐχ; οἷον τε, ἢιοτὶ πο 

4 ΟΡΜ 

Ῥοΐίοϑί ἵν, 6. 7: οἵῳ σοὶ ἀνδρὶ χαριζόμενον 
11, 9. ὅ. ποί. 

Οἰωνισφήριον, ΑΡ. 12. Δι ] Τὴ 6556 ἀεροΐ, 
ΟἾΤΩ ῬΙΌΡΥΙΘ [Ὁ δι σ γΘΟ ] Τὴ. 

Οἰωνοὶ, οἷ, Δ ΌΤΙ τη 1. 1. ὅ. 
᾿οΟκχνεῖν, ΟἸΠΟΙΔΥΙ 111. 5. 15: Π0]16 11]. 7. 1. 
“Ὅλον, σὸ, ΟἸΠΪΠΟ, ὈΠΙΥΘΥΒΘ ἷν. 1. 9, 

ὋὍρμειλειν, ΘΟἤΒι16556, 967 δμρ]οηιδηνίην εἶδ 
ΘΟΏΡΎΘΒΒΙΙ ΨΘΠΘΓΘΟ, 1]. 1. 24. 

“Ομιλητὴς, ζΑτη  Π᾿αΥῖϑ 1, 2, 12. 
Ὁμιλίας μισθὸς, ἀἰϊἀδοιχτα 1. 2, 6; ἴδιαι 

δμειλίαι 111, 7. 5. ᾿ 
“Ομογνωμεοονέω σοι Φοῦτο, ἈΘΒΘΠΊΙΟΥ ἱν. ὅ. 10, 
“Ὅμοιοι Ὁ. 7. ἷνγ. 2. 28. 
Ὅμοιον οὐδὲν προεστάναι χοροῦ καὶ σετρατεύ- 

ματος 111. 4. 8. 
Ὁμοίως σοῖς ἄλλοις, ῬοΥΪΏ46. δία ἴῃ 41115 

αἰβοῖρ]1η15 ἷν. 7. 8: ὁμοίως «οῖς ἐμὲ 
ἀποκτείνασιν, αἴ αἱ τὴα οσοἰἀογαῃέ ἷν. 
8. 10, 

“Ομοκλέω, ΟἸΔΤΩΟΥ ἱΠΊΡ6]}10 1, 2. 58. 
᾿Ομολογεῖν, Δ5ΒΘ ΠΕ, Θοποράρ ἵν. 6. 15: 

ὁμολογηύμενα, φοησοβϑα, 46 συϊθιι5 ΠΘΙΩΟ 
ἀυρίίαι ἐδίά. ἔμολογεῖται, σοπδίαϊ ἷν. 8, 
2. 

Ὃμόνοια, Ποποογάϊα ἷν. 4. 16. 
“Ομόφωνος, Θδάοπι ᾿ἰπριια τΐθη5 ἱν. 4. 19. 
“Ὅμως, ἰΔτΏ6ῃ, ΠυδΙΩν 5 11. 1. 5. 14. 
᾿Ονειδίζειν, ΕΧΡΥΟΌΓΑΥΘ 11. 9. 8. 
ον, 11, 1᾿. 99: ἐρυθροτέρα τοῦ ὄντος» ΥὉΡ]- 

ΟἸΠΘΙΟΥ αυδη οὐαΐ Ὠδίασα. ἐξ οὐκ ὄντων 
ποιεῖν εἶναι, ἀδ' Ραγοηίθιι5, αἱ ΕΠ ΟΓΙ5 
ἀδῃΐ νἱζαπη 11. 2. ὅ. 

᾿Ονομασπὸς ἐπί σινιγ ΟΟΙΘΌΘΥ ΟὉ 1. 9, 14. 
61: πὲ δὲ 5. 

"Ονυξ, ἀπρα]5 1. 2. 54. 
- Ὁ“ λῖσαι, 111. 4. 1: 111. 5.19: κατ᾽ ἐξοχὴν 

αἸσαηίαχ τ] 165 σαν 5 ΔΥ γί Πγ80, 
“Οπόθεν, ἀπα6 11. 6. 4. 
“ὍὍσου, ὉὈ], 48 ἴῃ Ῥαγίβ 111. 5. 1: ὁπουοῦν, 

αυοοισηαῃ Ἰοοο ἷν. 1. 1. 
“Ὅπως, ιοηηδάτηοάιπη ἷν. 6. 12: αἰ, ὁ. 
μι. ἱπμά. ἃ, 9..10: 1, 4..2: 111, 2. 
1: ὅπως οἷόν σε, ῬΙῸ ΥἱΤΠθιι5 11, 4. 9: 
οὐδ᾽ ὁσωσκιοῦν, ἩᾺ]Ϊ]ο Οπηηἶἷπο στηοάο 1. 6. 
11: ὅπως μὴ --- σοιήσης --- τράσποισο 
οὐπὶ φυλάστομαι οἱ φοβοῦμαι 1. 2. 57. 
γιοΐ- 

ὋὉράω ἐγγιγνομένην λήθην '. 8, 21 : ΡΙῸ ἐγ- 
γίγνεσθαι. σοὶ δεῆσον 1. 6, 299. 

᾿οργυιὰ, βρδίϊιπη απδηΐαπι ΘΟΙΠΡ  θο ταν 
ΘΧίρθηβῖο τηϑηλτὴ 1Ϊ. ὅ,. 19. 

᾿᾽Ορέγεσθαι, ΔρΡΡοίοτο 1, 9. 18, 
"Ὄρθιος, ῬΥΘΥΡίι5 Ἧ, 1. 80. ᾿Ορδϑότης, χροο- 

πἀο.,. δἰαζιι5 Ποιηϊηἷθ ουθοΐῃϑ 1. 4. 11 ; 
ὀρθοῦσθαι, ετϊρσὶ 111, 10. 15. 

Ορίξζομαι, ἀρ! πο ἴν. 6, 6. 
Ορμάω, 86ῳ. ἵγι. ἱτηρθίατη σαρῖο, σαρίο ἴ- 

2. 59: ὥρμημαί σε διδάξων, νο]ο 6 ἀο- 
ΟΟΙῸ 111, 7. 5, ιοϊαΣ τὸ ἀρυὰ Ηρτο- 
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ἀοίμπι ἔρχομαι λέξων οἱ 5ἴγ21}14. ὁρμᾶσ- 
θα, εἰς ἥβην, ῬαΘΒΟο 6 11. 1. 21. 

"ορμὴ, Δ Ϊτι5, αἷθ αδγοῖδθ, 11, 15. 5: ἐν τῇ 
ὁρμῇ σπεύδειν, ταδξαγἱ"15 58 1π νἱδη} ἀδγθ. 
ουρίαϊίαβ ἵν. 4. 2. 

Ορνις, ἀβ ἀνθ ὠπᾶθ ατιρινίην σαρὶ ϑοἰεέ 
Ὧν ἴδ. 

"Ὄρτυξ, σοξαΓΙΧ 11. 1. 4. 
Ο:, ανέϊοιιίιι5 ροξδέροϑξίἐϊυμι5 5ρθοίαξ σαδιίην 

διεδείαγιεϊυὶ ργκοοράθτιέ. ἐθνῶν ὧν ἴσμεν, 11. 
1. 10: }»)Ὸ ἐκεῖνος, αὐτὸς 1. 4. 2: 111,1. 

δ: }ΥῈ οἷος ργαοθά. τοιοῦτος, ἵν. 4. 2: 
ἔστιν οἵ, Βα ηὖ 4Ὁ] 11. ὅ. 6. 

Ὁσάκις, 4φαοεοοοιηηᾳ 11]. 4. 8. 
“Ὅστις, ὅτι -το σούτων 11]. 7. 6 : ποί. 
Ὅτι, 60 ατιοά, ργῸ διότι 11. 9.. 1: 11], 2.1, 

2: ὅτι μάλιστα, ᾿. 6. ὅ σι δυνατὸν μά- 
λιστα, Πάτη τηδχίτηβ ἷν, 9, 40: ἵν. 5. 
12: οὐχ, ὅτι μόνος ---- ἀλλὰ καὶ υ- γι. 11. 
9. 8: ὁσιοῦν, αιοάσαπαιθ ἷ. 1. 4. 

Οὐ γὰρ, υ. τι. 1], 7. 7: οὔτοι, ΠΟΤ γΕΤῸ 11]. 
12. 5: οὐδαμοῦ πὰ πααδηι 1. 7. 2 : οὔκ- 

'ϑυνγ, Ὅ]]Ο τπηοάο ἵν. 5. 7: οὐχ, ὅτι μόνος 
ἀλλὰ καὶ 1ϊ. 9. 8. ποέ. 

Οὐδὲ π --α αυΐάθτῃ 1. 5.11, 12, 
Οὐδὲν »γο οὐ ἵν. 4. 10: οὐδὲ εἷς ργῸ οὐδεὶς 

δία. οὐδέν σι, ὈΙΆΠ6 Ὡοὴ 1. 2, 42 : οὐδὲν 
βελτίους, ΠΪΒΙ]Ο τη] οσοϑ ἱν. 9, 9. 

Οὐκ ἄν εἴη ῬΥο οὐκοῦν εἴη ἂν 11. 5. 19. ποί.- 
Οὐλὴ, εἰσαίνχ 111. 4. 1. 
Οὖν, Ἰσϊταγ, αὖ σαρτα ἀϊσίαπη εϑί, δογυϊέ γ6- 

»ειἱἑϊογιὶ 1. 1. 50: 111. 9. 5: ἀλλ᾽ οὖν γέ 
σοι ἵν. 4. 21. 

Οὔπω, πυιπηματη 11]. 14. 2: ΕΤΉι. 
Οὐράνια, τὰ, 1. 1. 11. 5 π0 41:8 ν]σῸ με- 

τέωρα αἰσοραπίμγ, ἅινοου αι ἴῃ οοῦὶο 
υἱβαηΐαγ οἱ ἤππί, οὐρανίων φροντιστὴς ἱν. 

7. .8. 
Οὔτε αδεοϊμίο ἴϊ. 6. 19. 
Οὕτως, ἴα, δῆς ΟὟ σαιιδᾶτη 11]. 9. 1: 

ἐπιέοἰ Πσίξμν ΡΥ... ὥσπερ 4. Ἴ. 
᾿Ὄφελος οὐδὲν εὔνους εἶναι, αἴ1]6 1, 2, 52. 
᾿οφϑθαλμία, Ἰἱρρίταο 111. 8. ὅ. 
᾿Οφρῦς, βιιροσοα 1. 4. 6. 
᾿Οχετὸς, δ6η4}15 :ῤῖά. 
Ὄσχλος. ἐν ὄχλῳ ἴῃ ρΡΌΡ]Π1ΟΟ, σΟΥΆτα τηλ}{19 

Ψ}1,.58... ἂν ὄχλοις» 1 σοποϊοηΐ 5 11]. 

7... ποῖ. 
᾿οΟψοποιία 111. 14. 5: 

ὀψγοποιὸ;. 

᾿οΟψοφάγος φιϊὰ υ. 11ϊ, 14. 5: οὗ, [1]. 19, 

ΟΨωνεῖν πολλοῦ, ΤηᾶΠῸ ὈΡΒΟΠΩΥ͂Ϊ, {1Π|, 14. 
Ι, ποί. 

ὀιψοποιεῖσθαι ἰῤῖά. 

ΙΠ 

Παγκρατιαστῆς, 111, 5. 2]: 1], 10. 6: 
Ῥιιιίατοῖι ϑψηίροϑ. ᾿ϊ. 4: ὅσι γὰρ μέμικ- 
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τῶι τὸ παγκράτιον ἔκ σε συγμῆς καὶ πά- 
λης. δῆλον. 

Πάγχρηστος, ΘΧ ΟΥΩΏΪ ρᾶγί6 Ὁ{1115 11. 4. 5. 
πάθη, τὰ, «ἰδού ΟΠ 65 111. 10, 8. : οαἰδτηΐίας 

ἦν. 9. 523. 

παιδεία, ᾿πϑιϊειεϊο 11. 1. 27: ἵν. 1. ὅ. 
Παιδεύειν, ἀοσοῖα 11. 8. 8: διαίτῃ σὴν 

Ψυχὴν καὶ φὸ σῶμα '. 53..8: “περὶ βύρσας 

ΑΡο]. 99 : σουϊαυατη αὐΐθτη ἄοοογο γιοΐ. 
“παιδεύεσθαι σ“τρὸς 86ι, εἰςγ ΠΙδορΥ 1. 9. 1 : 
11. 1. 7: παίδευσις, ᾿πϑυ1π|10 ΡιιΕΥΪ 11. 1. 

ὅ4. 

Παιδικὰ, ἈΥΩΔΒΙ1 11. 1. 24, 
Παιδοποιεῖσθαι, 5Ό ΡΟΙΘΙΩ ῬΥΟΟΥΘΔΥΘ 11. 2, 4. 
Παῖς, 56 νι 111. 15. 6. 
Παίξειν ἅμα σπουδάξοντα, ἱπίογ ἰοσδηάυη 

βουΐα ὑγαοίαυθ 1. 8, 8. 
Πάλαι, ἀπάστη 11. 6. 60 : παλαιαὶ πράξεις» 

Τ65 ΟἸ᾽τὴ, ἴῃ Ἰιναπίιεθ σοϑίθ 11. 1, ὅ, 
Πάλαισμιω, δεινὸν 11. 1. 14: φΑἸ]ΠΙἀ τὰ οἵ 45- 

τυϊατα σου ση, Παλαιστὴς. Ἰποίαϊοῦ 
ἯΙ δ. 91. 

πάλη, Ἰυεία 111. 8. 4. 
Παμιμέγεθες πράγμα, ἴ65 ϑτητηθ αἰ ΠΟ ]-. 

(α115 οἵ πο] θβίϊεθ 111, 6. 16. 
Πάμπαν οὐδεμιᾶς ἵν. 5. 11. 
Πάνυ σι» ΟΠΔΠΪΠΟ [1]. 5 : δαϊν. ὃ πάνυ, οο]ο- 
ῬοΥ 11. 5. 1: πάνυ μὲν οὖν, ΥηδχΊτη6. 
υηνιῖία βονυΐογς αν ηιαιϊογυϊδιιδ. 

Παντάπασι γε ἷν. 5. ὅ. γἱοί- ᾿ 
Πάντως, ΟἸΩΠΪΠΟ, ΡΪΔ4Πη6 11. 6. 19: ἵν. 9, 51. 
Παρὰ ον σόη. δογυὶὲ ϑαρἰϊοαἰϊογιὶ; ἡ παρὰ 

σούτων εὔνοια, ΠΟΥᾺΠῚ ὈΘΠονο] θηΐία 1. 9. 
12: 6. αὐοιι5δ. ἀ6 ν]ο]αίίοῃθ ; παρὰ ποὺς 
νόμους σοὨΐγα Ἰαρο5 ἷ. 1. 18: οὐ 1. ὅ. 
4: παρὰ ποὺς ἄλλους, ῬΥῶ οφίουϊβ ἱν- 

4,1: Ιη(6Υ 1. 4. 14 : Ῥγορίου 1. 1. 2. 
Παραβαίνεται καὶ ταῦτα ἷν. 4. 24. 
Παραβάλλειν πρὸς» ΠΟΥΩΡΔΙΔΥΘ ΟΠ], 11, 4. 

5: τσῦ. ΒΒ... 

Παραγίνετωι, ΠΟ ΕΠ ησὶΐ, ε6. ἢ ΠδΠοΙβοδίῃν, 
Ροιξδίαγ 11, 1. 2, 

Παραγιγνώσκω; τηα]6 Ἱπάϊοο 1. 1. 17. 
Παραθεωρεῖν ἑαυτὸν πρὸς ποὺς ἄλλους 56 

ΘΟΙΏΡΆΓΑΥΘ ΟἸΠῚ 4115 'ν. 8. 7. 
Παραινεῖν, ΤΠΟΠΘΓΙΘ ἱ. ὅ. 8. 
Παραιροῦμιωί χινος, ἴ. 6. 1: 

ἔοσο. 
Παραισοῦμαι, ἀΘΡΥΘΟΟΥ 11, 2. 14. 
Παρακαλῶ, ΔΥ66550 11. 10, 9, 

Παρωακαταθέσθαι, ἵν. 4. 17: αἸϊσῸ «Ἰϊᾳυϊά, 
τὰ αυδτη ἀοροβίίατη, ἐγαάθυο. 

Παρακινεῖν, ἐπὶ τοῖς ὡραίοις παρωκεκινηκότες 
ΔΙΊΟΥΘ ῬΟΪΟΥΟΤΙΠῚ ᾿ῃϑαηΐγο, ἵν. 2. 55: 
μοί. Ἐπ σγορὶο ἀθ ἢ. 1. οἵ νϑυδὶ 5 σὩΠ- 
οαἰοηθ αἰδραίαν!ς ἀοοισϑίπηιια τη θα ἴοι5 
ΘΥαγΥΠΘ 515 Οὐγαν δα Ἡ!]ρροοζαίθια ἐ6 
ΔΟΓΘ οὐ Ἰοοῖϊβ Τ᾿ 11. Ρ. 569. 

Παρακμάξειν, ΟἿ ἱπργανοϑοθηίοπα ξρίδ(θ ΠΊ 
ἀορ αν ἵν, 4. 29, 

δϑάτοο, Αι1:- 
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πνσεν ἷν, 7. 2: δοοίροζο, αιοα ἐγὰ- 
ἴΓὉΓ. 

Παραλείπειν, ΡΥδΘίΟΥΤΩΪ ΘΓ, 6. οοησῖο 11]. 
6. 6. 56ὦ ἀμελεῖν, ῬΥεοΙΘΥΓΩΙΓ6Γ6 6 γ6- 
εἰϊροπίϊα ατιὲ σογιἐδγηγιέι. 

Παραμελεῖν σίνος ἴϊ. 2, 14: [Ιἄάθτ οὐ 

ἀμελεῖν ἸὈΙάθτη. 
ἸΙαραμόνιμος, 4] τηδηθῦ, ΠΟ ἔυρὶς, 6 867.- 

υο [ιοἴϊ 11. 4. 5: ποῖ. ὧδ ἤέγα 111. 11. 
11: Παράμονος, οοῃβίδῃδ, αἱ τηδηθῦ 1]. 
Ἐ6 τς 

Παράνοια, ΘΥΤΟΥ τη η15, ἀθιπθηίία 111, 9, 7. 
Παρανομεῖν, ἸΘρ65 ν]ο αγα ἵν. 4. 4: παρά- 

νοροος, ᾿θσιιτη ν]ο]αίου 1. 2. 9. 
Παραπλήσια, 5᾿ΓΔ]]Πτηὰ ἷν. 4. 12. 

Παρασκευάζειν, ῬΑΥΑΥΘ ΔἰΓοΥ1, «οὐ ηιδά. 
ΡΑΓΑΓΘ 510] 11. 1. 50: παρασκενάξω τινὰ 
σωφρονέστερον, τηοαἀθδίϊογοιη στρά ογα ἐο- 
δογιάο, δχογοθηᾶο μἠογίαμιο, ἵν. ὅ. 18 : 
σὸ σῶμα, ΘΧΘΥΘΘΥῸ ΘΟΥΡΙΙ5 11}, 19. 6: 
αυοα ἸΡΙάοτη εϑὲ ἀσκεῖν. παρεσκεύασμοαι, 
σΘΟΠΒΙΘνὶ 1. 9. 54 : 11. 2. 11, 15. 

Παρασκευὴ, ἀρραταίιι5 11]. 5. 14 : νικητικὴ» 

᾿ηϑγατηθηΐα νἱοίουϊθθ, απεοιπηὰθ δὰ 
νἹοιουατα ἔδοϊ τοῦ 111. 4. 11]. 

Παρασσάτις, Δα] αὐγῖχ 11, 1. 59: παρασσά- 
τῶι ργοργῖο αἰϊουιίτιν" γΩ1]165, 4] 510] 1π 
Δ 016 δἀϑίαπί, φαϊθιι5 5101 ᾿ηνίσθηλ ορῖτα- 
ἸαΥ] ραῦ οϑί, παρίστασθαι ποίαί, Ῥγεοδίο 
6556, ΔῈ ΧΙ] τ τ ἔοΥγ6 111. 7, 5: παριστά- 
μενα, ΒΡουνθηϊθητα, ΟΡ ΡΥ μτἶα ΠΟ5. 

Παρατείνεσθαι, ἀοίαι ρσατὶ, 111. 15. 6 : υἱά. 
ὁ μας ὃ. Οαβαιῦ. αὐ «Αἰ δη. }. 288. οἱ 
πιῆ. αὐ Τὶμιιίηι ἢ. 206. 

Παραφηρεῖν, ΟὈβογναῖθ 111, 14. 4. 
Παραφρονῆσαι, ἀΘ5ΊΡ6ΓΟ, ἷν. 7. 6. 
Παραχρῆμα ἡδοναὶ, αἷγ 11. 1. 20: 5δυπὶ 6ῶ- 

ἄοπι αυῶ αἱ παραυτίκα ἡδοναὶ ΟΥτΟΡ. 11. 
2. 94: 1. 5. 9: οἱ ΥἹ1]. 150. 899: τὸ αὖ- 

σίκα ἡδὺ ΤΌΪ4. νἱ]. 5.76: τὸ παραχρῆμα 
περιχαρὲς ΤΗαογαἴ465 τ δὲν 

Παρα χωρεῖν ὁδοῦ, 46 νία σράθγθ 11, δ. 16. 
Παρέχειν ὁμολογοῦντα, ΟἰοοΥο ἱν. 6, 15: 

ἐλπίδας '. 2, ὃ: παρέχεσθαι ὕμνους Αροὶ. 

26: υμπου τ, ἰδ ἀιπὶ Τηδίρυ Δ 
Ρορεῖβ δὲ ογαϊουϊθιιβ ρυεθθούο. 

τιχοιέναι, ῬΥΦο οΥ ἡ οσο 1. 1. 19, 
Παροξύνειν, ΘΧοἰΐαγα, ἱπηρο! ]ογο πρὸς 111, ὅ, 

16: δὲ 117. 11, δ. 8. 
Πᾶς, πάντα, σὰ, ἡ τῶν πάντων φύσις, 1. 1. 

11. οὐ 14, αἰϊδὲ τὰ ὅχα αἰϊοιιγιίιι)" τη]- 
ὙΘΥ̓ΘΕΠΠ. 

Παστὰς, 111. 8. 9, ὙΙάο ἘΙ ΓΘ ΓΤ, 
Πάσχει ὑϊκόν τι ἕαοὶς αιοά Ρογοαβ 1. 9. σ0 : 

ἀγαθὰ, σοτηγηοα!δ αἰποϊζυν 1ϊ. 9, 8: ἵν, 

2, 26. - 

Πασρῷος, Ῥδίγία5, αἱ ἔαϊῈ τηδ]οσιτα 1], 5. 
8: πατρῷα στρατηγήματα, Ῥαϊγῖς9. σο0η- 
5111 Ὀ6Π]Π1οα 111, 5. 292 : οἶκος, Ραΐγ5΄ ἀο- 
ΤΏΙΙ15 11], 6. 9. 
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Παύειν σινὰ, αἰϊσυ]5 συρΙα! αΐθτη σοδγοθσα 
11], 6.1: σῆς ἀθυμίας πινὰ, Δ]]1Ου}ὰ5 ἴγο- 
ΡΙἀδίοποτι βθάαγθ ἵν, 2. 17: σινός σινα, 
ΔΥΟΟΆΓΘ ἃ 16 ΔΙ] ΘΙ 1. 2, 2, 5. 

Πεζικὴ δύναμις, οορίε ρΡοαἀδβίζοβ, ορῃ. δύνα- 
μὲς ναυτικὴ 111, 6. 9. 

Πείθω, μογβιιδάθυθ οΌποΥ ἷ. 8. 4: σὰ σεί- 
βοντα ἐσθίειν 10. 6: ἀφ ἔργο 5 ἀο] 1σδεῖ5, 
4 οἰΐατη οἶθο γϑίθγειτη δα σοπηθάρη- 
ἀαπῃ Δ) ]Π]1οπηῦ οὐ ἰηνιταηΐ. σπείθομοαι, ἴῃ 
Πδῆς βθηϊθηξίαμι δα άπιοου 11], δ. 7. 

Πεῖραν λαμβάνειν, ῬοΥσα] τὰ ἔδσοτθ 1. 4. 
18 : διδόναι, Βρθοίτηθῃ ἄδγο 1ϊ. 6. 58 : ἴπ 
ΟΡΘΥΘ ἰρ50 ἔδοίϊθπάο, ᾳιοά βιιβοθρίγη5. 
ΘΙΠΏΠΠΙτοΓ ΟΥτορ. 1. 6. 29. 

Πέλση, ΡεΪΐα, ΟἸΥρθαβ τηΐπου 111, 9. 2. 
Πέρσειν, υ. 70. 111. ὅ. 12, 
Πεπρωμένον τέλος, [1 πΠ|5 ἃ ἕαϊο ῥγερϑυϊιίυ5, 

ΤΩΟΥ͂Β 1]. 1. 959. 
Περᾷν διὼ, ἰΓΔΏΒΙΓΘ 11, 1. 61]. 
Περαισέρῳ σοῦ μετρίου μηκύνειν τὰς δοὺς, 
ε, Ἰομρία5 {πο γῖβ βρδίϊαμα θβο νου δ πὶ 

Υἶγ658 βιρροίαπί ἢ]. 15. 5. 
Περὶ, 6. σόν. ἐπ οι σιξιν 1. 1.19 : 1, 8. 8: 

οἱ περὶ ἹΚέκροπα, Οὐθογορϑ 11. 5. 10, 
Περιώγεσθαι ἀκολούθους, 5δοοιτη οἰτουταάα- 

Οὐγὸ 1... 9. ᾿ 
Περιαιρεῖν, 1ΟἸ]ΟΓ6 ορ». καταλείπειν, 111. 2), 

Περιώσ'τειν σὶ ἀγαθόν τινι, δοογο θοποῆοῖο 
11. 6. 15. ποί. 

Περιβάλλειν κακοῖς σιν, Ἱποοῃηπιοῦο 881 - 
ΟΘΙ ἱ, 2. 66: περιβάλλεσθαι σωφροσύνης 
δόξαν τῇ σιωπῇ, ἴᾶσθηᾶο δβϑυσηθθ εἰ 
σΟΠΒΘααΐ Ἰδιιάθιῃ τηοάθϑίε ἵν, 9, 6. 

Περίβλεσσος, 46 τὸ 1ΠΠΠ5ΕὙῚ δὲ Ῥυθθοϊαγα ἢ]. 
4.1: ἀ6 Ποῃηῖπο 11] 1517], ἴπ αι θπη νὰ]- 
8ο Ποτηΐπο5 οοιΐοβ οοη]]οϊαπηΐῦ ἀϊσιτοααθ 
ΘΠ το βίγδηΐ 11]. 6. 2. 

Περιγίγνομωί σινος, ΒΌΡΘΙΟ ἴϊ. 5. 17: 1|, 
4. 10. 

Περιγράφειν τοῦ ἔτους χρόνον» ΟἸΓΟΙΤΩΒΟΥΌΘΓΟ, 
ἀοῇἤηΐϊτγο, ἱ. 4. 19. 

Περιεῖσιεν αὐτὸν, Ορϑογνανξ, οοἹαϊέ 1ϊ. 9. 5. 
Περίεργος, ἴῃ το] ρίομθ πἰγαΐβ οασοθαβ, πο- 

γδηαϊ οἰ βιιβ ἴ. δ. 1 
Περιεῖναι σινὸς, ΒΌ ΡΟΙΟ ΓΤ το τ δ ἐἰάρ 

᾿ Περιορᾷν, πορ ἴρογο, ορ}. βοηθεῖν, 1ϊ. 9. 8, 
"Περίοδος, ΟἸγΟυϊτ5 ἷν. 7. δ. 
Περίπωτοι, ΔΙΩὈ]ΔΙΙΟμΘ5, 1. 6. ἴοοα δὲ 

ἀραιηθε]απάϊιη ορρογίαπα ἴ. 1. 10: 
7απριη ΕΓ σΎΤΠΠΑ5115 θεΐαπι ἀρὰ ΑἸΠὸ- 
ΠέρΌΠι 1. Ρ. 907. οἱ δηιθυ]αι μι πὶ 
τηθτηηἶ ΙΝ 15. ν. 11. ἴῃ ραἰεβίεα 
ἀδβοχρίίοπο. 

Περιπίστειν τοῖς κακοῖςγ Ἰποίά γα ἴῃ πηδ]ὰ ἷν. 
2. 27. 

Περιαλεκόμενον εὖ μάλα, αυοά υππήραυδηϊ 
οἰγοῦτη δρρ σαὶ 56; δ γϑξϊ 1ἰϊ. 11. 10, 

Περισοιεῖσθαι, Ἰασγατα ἔβοογο 1ϊ, 7. δ: ἀπό 
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σίνος, ΘΧ ΔΙΙ410 ΥΘοοπάογθ οἵ γθ 40] ἔδ- 
(οΓΘ, ογὶἰδγῖβοηι, ἵν. 2. 988. 

Περισυχεῖν τινι, ἱποίάογα 'π Δ] αιθτ, παῃ- 
οἶβοῖ, τθροσῖγο 11. 10, 2 : 1], 16, 1, 

Περιφορὰ, ἵν. Ἴ. 5. Ὁ. 1. 
Πετσεύεντες», ΔΙ ΘαίΟΥΘ5 1], 9, 9. 
Πιέζω, ΡΥΘτηΟ 11, 5. 1. 
Πιθανὸς, 46 5ἰαῖιιῖ5, 45. δὰ νἱνυτα δοοθ- 

ἄπῃηε 111. 10. 7 : δὰ ρειβαδάθμάυσα ἃρ- 
1.5 ἐὁ. ὅ. 

πιστεύειν τινὶ ἀνοχὰς» ἴῃ πάτο 115 ἔδοϊοπα 5 

βάστα Βάθοτο δἰϊοαϊ ἱν. 4. 17: τίνι δ᾽ 
ἄν τις μᾶλλον πιστεύσειε παρωκαταθέσθωι 
ἢ χρήματα ἢ υἱοὺς ς δά. ὅδῖο ταῦτα δὲ 
σὸ πισσεύειν (οΥΘἀ6γ6) ἀληθεύσειν τίς ἄν 
ἄλλῳ πιστεύσειεν ἢ ϑεῷ ; ἡγεμονίαν, ἴτα- 
Ρογΐαση δχϑγοϊξιιβ σοτηγηϊ οσο ἷν, 4. 
11. 

πλάτσω, ἤΠρῸ, τη ΠΈΟΥ 11. 6, 67. 
Πλεονεκτεῖν ἀπέχεσθαι σοῦ πλεονεκτεῖν, 1 

αἰν 115 ΘΟ] Πσϑη 15 δΌβιϊΠ6γ6 ἃ ἔγαπαβ οἱ 
1η]ατία 11. 6. 28: “πλέον ἔχειν, Ρ]ὰ5 Δ6- 
ςαρίβθθ υδτη 111. 14. 1: οὐδὲν “πλέον 
ἔχειν, ὨΪΉ1]Ο τηϑ] Οὐ 6556 σοπαϊίομα 1. 

, 4, 14: ὑπὸ Θηβαίων πλεονεκπουμένοι 111. 
5. 2. ἰαπαυδιῃ ἸπίθυοΥο5. οὐ ἀθίου!οσοβ 
ΔΙ δε ἐταοϊδῇ, 

πλεονέκτης φιϊὰ 51: υἱά. 1. δ. 5: σ΄λεονε;- 
σίστατος 1. 2. 12: ΒαΑΌΘΠΑΙ ἀνϊάιϊι5. 111. 
1.6: ἐσὶ πλεονεξίᾳ», Ὀΐ 515 ΤΩΘΙΙΟΥ (0η- 
αϊοπο 1. 6. 12. τιοΐ. 

Τιλῆθος, τὸν ῬοραΪι5 ΑἸ μΙθηβῖβ 1. 2, 49. 
πληθούσης ἀγορᾶς; Ὡ Ἅ 10, 

πλημμελέω, ἀο!παυο, ρΡθοςο, 1.2. 26. Ἐ)5( 
τηθίαρμοσα οχ τητιβϑῖεα ἀποία, αὐ ἀρυά 
Ἡογδίϊιμηα ἘΣ ΡΙβίοὶ. 11. 9, 144: ὅρα 
ψΟΓΘ ΠΌΙΩΘΙΟΞΩΙ6 τηράοβαιθ δα ΐβοοῦα 
νἱί. : 

πλησιάζειν, ΨΟΥΒΑΥῚ ΟἸΤῊ Δ] ἷν. 4. 25, 
Πλησιαίΐπερον 6. 567.. ὈΓΟΡΙῚ5 11. 1. 25. 
πλησμονὴ, 5αἰϊοίαϑ 111. 11. 14. ᾿ 
Πλίνθος, Ἰαΐοῦ 111, 1. 7: ποΐί- 
Πλουτίζειν, Ἰοσρ]οΐαγο, ἀἴν 1115 διισουα ἢ]. 

6. 7: ἀρετῇ, υἱτίυῖα ΑἰἸΐαγθ ἷν. 2. 9: 
σπλουτίξεσθαι ἀπὸ βοσκημάτων, 11. 1. 28. 

Πλουτοκρώσία, φιῖά υἱά. ᾿ν. 6. 12. 
Πόθος τοῦ ζῆν, Υἱΐδε σα ρΙαἰ(45 1. 4. 7: σπο- 

δεινὸςγ ἀοοιἀογα 1115 111. 10. 5: σὸ σοθει- 
νότατον 11], 10, 5 : φυοά ἀοβ: ἀϑυῖθτη [δοῖί, 

᾿Ποιεῖν τὰ πρὸς Θεοὺς, 5Δοῦποαῦο 1, 3.1: 

τέρψιν, ἀοἰροίδγο 111, 10, 8: ἀγαθόν τι 
σὴν πατρίδα, ὈΘΠ6 τηργουΐ ἀ6 ραίτῖα ἴϊ. 
6. 25: πάντ᾽ ἐποίει ὥσσε, ΟΥΩΠΙΡ115 τη 5 
ἰοπίαρθαίς υὐ 11, 9. 6: ποιοῦντες πάντα, 
οΥηὩΐϊ σοηδίι, 4υ ον β ΤηΟα0 11, 2. 6 : ἐν 
μέτρῳ πεποιημένα ἔπη ἷ. Ὡ. 21] : σοι ἴν ἴγι- 
ἐοἰ ρίξε" Ῥοβί τί ἄλλο 11. 8, 17: Τιοιεῖσ- 
θα, πρό τινός σιγ Ῥοιϊίίογθγῃ ἀτιθοσο 11, 9. 
5: ἰσιμέλειαν, ὕγὸ ἐπιμελεῖσθα,, 111. 5. 
7: εἰρήνην, Ῥάσοτη ἤδοογθ, εἰ ἴρ815. οἷυϊ- 
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διι8, ἵν, 4. 14: φεϑίἰτηατο, περὶ πλείονος 
ΜΕ. 

ποικιλίαι, 111. 8, 10. ποΐξ. 

Ποικίλος», ΨΑΥΤ15. ΘΟ]ΟΥΡῈ 5 αἸβεϊ ποίτι5 111. 10. 
14: ἀἰῆς1}15, δὰ αποὰ ρογβοϊοπάμτα 
τηᾶσηδ, ΓΑ] Ρ]]οΙαῸ 6 αιΐθ θοῦ οριιβ 11, 8. 
10. 

Ποικίλως ἔχει ταῦτα, 11. 6. 21: ἴῃ ος 
ϑθποσθ αι ναυϊθίαϑ ἀθρυθῃθπαϊιγ. 

Ποιμὴν, ΟΥ.ΤΩ Ῥαϑίου 11. ὅ. 9: λαῶν, 6 γέρα 
Σπ ,. ΟἿ. 

Ππολεροικὸν, απο ματι ἀἸβϑιαϊα θὲ 06 114 11, 6. 
21. 

Πολιορκεῖσθαιν 11. 1. 17: ἀ6 σοΐροσθ, φυοά 
ΟΙΉΩΪ ΦΟΥΠΩΠΠΘΥΏΤΩ ΘΌΠΟΙΘ ναχαίῃν οἵ 
ῬΧΘΡΉΙ αν, οὐ. ὃ. 16. 

Πολιφεύεσθαι, ἴῃ οἰν! αἴθ νίνοσθ ἱν. 4. 15: 
ΥΕΙῚΡ. ΌΓΟΓΟ ἱ. 9, 47: 11. 6. 96, εἰς. 
σόλις εὖ σολιπσεύεσαι ἵν. 4. 16. 

Πολισικὸς, αἱ δα γΤοτηρῈὈ] σάτα δοοραϊξ 1. 
1. 8 : ΤΟΙΩΤ οἰνιαῖ15 ρου 1. 6. 15: 
11, 6. 58: 0υὉ] ἀἰδιπραϊιν ἃ στρατηγικῷ 
οὐ Σικαστικῷ. 

Πολίφες ἀγαθὸς, φιιῖς δἴξ υ. ἵν. 6. 14. 
Πολλοστὸν μέρος, ὈΔΥΒ ΘΧ ΤᾺ} 115 τιη8, 6Χχ- 

ἴσυδ 111. 1. 6: ἱν. 6. 7. 
Πολλοὶ, οἷ, νυϊσο, τηυ]τπἀο 1. 2. 921: 

πολλοὶ καὶ δυνατοὶ κολακεύειν. ἴ, 2, 84: 
πολλαὶ καὶ σεμναὶ γυναῖκες δῖα. ΜΌΪ καὶ 
τράππάδγα νἱἀθίυσ, νοὶ] ᾿πίρυργοίδυϊ σοῖς 
γιυιίἐϊ Ἰφιια ρον α5ϑεηίαηαἱὶ, γι εα- 
χιι6 πογιογαίϊογο5 ἐεδηυῖΐγιαδ : συνειδὼς αὑτῷ 
πολλὰ καὶ πονηρὰ 11. 9. 6: ποί. πολλὰ 
καὶ χαλεπὰ 11. 2, 55. 

Πολύαινος, τη]τυτα Ἰαμάδέιι5, ΠΕ] ΡΟΣ 1]. 6, 
11. 

Πολυκαρσίω, ἵτασίαατα τἰροτίαβ [1]. 14, 5, 

Πολυμαθὴς, ἀοοίϑβίπαθ, στα] αΥ αΤ ΤΘΓΌΤΩ 
Βοιθῃτῖα ᾿πθυιι5 ἶν. 4. 6. 

Πολνοψία, ΟὈΒΟΠΙΟΥΌΤΩ Ὁβογίαϑ 111, 14. δ. 
Πολυσαρκίαν ΘΟΥ̓ΡΟΥΪ5 ΟΡ 5185 1]. 1, 29, 
Πολυτέλειω, 5βυτηίϊιιοπίίαβ, τηαρηϊ Ποθμία 1, 

6. 10, 
Πολυτελὴς, ἴαοίι5. 6 τηδίοτϊα ργρίϊοβα 11]. 

10. 10: πολυσελῶς κεκοσμημένη, ϑ1η- 
ἴμοβθ οὐμδΐα, ἢ. 6. δἃ1ο, φοΏ 5, εἴο. 
111. 11. 4. ᾿ 

Πονεῖν εἰς σι, δὰ σοπβρασθηάσχῃ Δ] αυἹὰ 
ἸΑΡογαγα 1]. 1. 19. 

ἸΠονηρῶ, πὰ, ποιεῖν 11. 6. 30. 
Πορεύομαι διὰ, ῬΘΥΙΒΘΟΊΟΙ ΟΥΔΕΟΠΘ ἶν. 6. 15. 
Πορθέω, ναβῖο, ἀΘρορυ]οΥ 111. 5. 4. 
Πορίξεσθαι, 510] σΟΙΠΡΑΓΆΥΘΊ1. 8.1 : 111..11]. 

8: ποριστικὸς, (6 ἱριρογαίογο, αἱ δὰ 
ΠΟΙΉΡΑΓαΙΡ ροίοϑί, αι δᾶ βιυβίθη- 
ἰαπάυτα οχογοϊσαμα ρου ποηῦ 111, 1. 8, 

Πόρνος, ῬΌΘΥ ΤΟΥ ΓΟΥΤΙ5 1, 6. 1 ὅ. ἢ 
Πόῤῥω «ἧς ἡλικίας ἦν, φοϊαϊο ργοσοοβουδΐ ἵν. 

8,1: πόῤῥω εἶναί σινι, Ἰοηρσθ ἈΡ6 550. ἃ} 
1, 111. 5. 15: ποῤῥωτάτω, ἸΟὨρἸ551 10 1. 
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2. 54, πόῤῥω μοχθηρίας προβαίνειν ΑΡΟΪ. 
ὅ. 

Ποτὲ μὲν ---- ποτὲ δὲ, ΤΩ060 ---α Τη040 ἷν. 2, 
892: «' σοτε, ααϊὰ ἰαπάφηῃ ἢ 11, 7. ὅ. 

Ποτίρως, ΓΟ τηοάο ἱϊ. 7. 8: ποτέρωσε; 

ὈΐΓΔπ. ἴῃ ραγΘ ΠῚ ἵν. 2, 14. 
ΤΠσυ, ἴοτίο, πὶ [8}1οὺ 1. 2, 592, δἕο. 
Ἰοῦς, κασὰ πόδας ἁλίσκειν 11ϊ, 11. 8 : 16- 

ῬΟΥΘ5 συΥΘηΐ65 σΔΡΟΙΘ. 
πράγματα ἔχειν, ἩΘρΟΙΪ5. ἀἰδέθ πέντ 6556 

11.1.9: ᾿ἰθι5 αἰδιϊηουὶ 11. 9.1: διὰ 
σὰ πράγματα 1ἰϊ. 10. 4: ἴῃ ΠΟΟ ΤΟΙᾺΠῚ 
βίαίϊ, γιοΐ- 

Ππραγμασεία λογισμῶν μάταιος; Ἰη8 15 5}}- 

Ἰορ᾽βυηοσιηλ δθ 5115 ἵν. 7. 8. 
Πραγματεύομαι ταῦτα, ἰγαοίο οορίζαπαο, 

ἀἰβοθπάο 1. 1. 16: τηυ]ξαση ἸαΡΟΙῸ 1. 
ὅ. 185. 

Πρακαικὸς, ΥὙ608.5 σου μα Ἰἀοηθιιβ ἵν. 5. 
1: ΟἸΠῚ ΡΟΡ᾿ΪΟ ἀρϑπαϊ ρουϊξιβ ἵν. 3. 1. 

Πράξις, ἡ τῶν κοινῶν, τοὶΡῸ]]σ66. δατηϊη 5- 
ἰγαῖϊο, 11. 4. 6: «δὲ υμίχο πράξεων ἰο5ῖ- 
ἐιιν, Μῖαο «αἀάογάα. 

Πράστειν σὰ πολιτικὰ, δ6ὴ1ς τὰ τῆς πόλεως, 
ΓΘΙΏΡ. ΟΔΡΘΒβοΥΘ ἴ, 2, 59: 111. 6. 18: 
111. 7.1: πάρ σὰ τῆς πόλεως πράγματα 
11. 7. 1: σὰ ξαυτοῦ, ἃ Υ6 ῬΌΒ]Ϊοα γοιηο- 
τὰ 58 Ποροίΐα ΘΌΓΑΥΘ, 11. 9.1: σὰ 
δίκαια 1. 2, 28 : 1. 6. δίκαιον εἶναι. καλὰ 
σπράστειν, Υἰτίθεϊ διά θγο 11, 6. 17: σπορὰ 
εβϑὲ σῶν καλῶν ἐπιμελεῖσθαι ἰδία. 18: εὖ 
πράσσειν, αἵ ξογίιηα βθοι πα, ζθ] οἷ του 
ΘΘΥΘΥΘ ΤΌΤ 1.. 6. 8: 11... 4. 6: γτροίθ 
ΔΡΘΥΘ, ΠΟῚ Ρθοσαῖα 11]. 9, 14, 15: ἷν. 
2, 26: κακῶς, σεαϊατηϊαία αἰΐαᾳια ῬΥΘΓΩΪ 
111. 9. 8: ἱκανὸς εἰσιεῖν σε καὶ πρᾶξαι, ἀϊ- 
σΘηαὶ ἀσθηάϊααθ Ρουϊί5, ἀἰβουίιβ. δὲ ἴῃ 
Οδ1515 ΓΟΥρηβῖ 15 ΔρΘ Πα 5. νουβαίαϑ 11, 9. 
4: πΠράστεσθαι μγ7Ὸ εἰσπράττεσθαι, «ινὰ 
χοήμωτα, ΘΧΙροΥθ ἷ, 2. 5. 7. 60: 1. 6. 
11.1.5} 

Πραῦνειν, ἰγαϊπιτῃ 1ΘΠΪγ6, τη ἴρσαγο 11. ὅ. 9. 
Πρέσει, ῬΆΥ Θϑῖ, ψθυγοβί 1116 οϑί ἱ. 4. 4. 
Πριαίμην πρὸ πάντων χρημάτων σόν δὲ φίλον 

εἶναί μοι 11. δ. ὅ : γιοΐ. 
Πρὸ, δηΐθ, 46 ἐθηι} 076 “1. Ὁ. 1.2 

Προάγειν, Υη Δ ΡῚ5 ΤΩΆΡΊΒ]ΠΘ ΔΌΡΟΓΘ ἴ. 4. 1: 
ἐς φιλοποσίων προαχιθέντε;» δὰ φρυϊοίαΐθηα 

ἰῃμοϊιδιὰ 1. 2. 22, 
Προαγορεύειν, δαδάογα οτῇ Τα β'ρηϊῇοα- 

τίοπο, ἱ. 1. 4: προλέγειν ὈΥῸ 60 6δῖ 1. 1. 
δι: φαἀΐσοτ 1. 2. ὅδ. 

Προαιρεῖσθαι ἐκ, ΘἸΊσΌΓΙΘ 11], 9, 4: ἀναὶ, ὈΥΘΟ- 
ἔΟΥΤΟ᾽ 11. 7. 101 ἅν, δ. 6) 7.5 νῦνθ. 11: 
μᾶλλον, τηΑ}]6 ἵν, 2. 9: σὸ προαιρεῖσθαι; 
ΔΏΪΏΪ ΡΥΟΡΟΒ ΕΟ 11. 1. 2. . 

Προακούειν 1]. 4. 11 : ἀιάϊοημο ΟΟΟΌΡΑΓΘΟ, 
Προβάλλεσθαι 1ϊϊ. 8, 4: ἀσπίδα προβάλλεσ- 

θαι εἰϊοιιγεξιιν" ηυϊϊἶέο5, σάτα Ῥγοιθητίβ εἰν- 
Ρεΐβ ρυρηδηί. 

Προβιβάξω τῷ λόγῳ 1. 2. 17: λέγων ἷ. 5. 
1: Ψιάθ σπροσβιβ. 

Προβολὴ, τῆς χώρας 111, 5. 27 : Ῥτοριρηαᾶ- 
ΘΟ] Τὴ, 

Προδυσία, Ῥγοάϊεῖο 1. 2, 65. 
Προεξορμιᾷν ἡμέρᾳ μιῷ, ἅποὸ 416 οἰἐἶπ5 Ρτο- 

ἢΠοϊβοῖ, την δίγιθη ἑαρ 6]16} δἷοῖ; αἱ ἄετι 
αὐδα πιαοίιογ, ᾿ἰϊ. 15. 18. 

Προετικὸς, ῬΥΟι5ι5, ἐδ ἐοὸ φιὶ ρεσιηΐαηε ἴγι 
ἴοοο πιορίϊρὶξ 11]. 1. 6. 

Προθυμοῦμαι διαπράτπων, Ῥτοτηία οἕ 4Ἰδογῖ- 
16 γ ρογβοῖο 11, 5. 15. 

Προΐ έναιγ Ῥγοσράρσο ἴΪ, 1. 92. 
Προΐκα, ταί 5 1. 2, 60, 
Προκαλεῖσθαί τινα εἰς δίκην δημοσίαν 11. 9, 5 : 
ΟΥ̓] 5. ΡΌ] οὶ ἀσοιιβαγθ Δ] ]ΌΘ ΤΠ. 

Προκεῖται τῆς χώρας ὄρη, τη ηΐ65 5111 συμ 

δῖ Αἰεόδτη 111. 5. 26, 97. 
Προκεκρίσθαι τινὸς, ῬΥΘοΤΥΪ δ] 1σᾺ] 111, δ. 19. 
Προμινήσα μένη, αἴ1ε8 οἱ ἀἰοἴ ΠΥ σπρομνησαρὶς, 

Ῥγοπῖθα, σοΠο Πα γῖχ παρεϊατιτη 1, 6. 
56. Ῥαυϊυτη ἀΐνογοα 56 αἴἥπιὶ ποίϊοπα 
νουθπὶ Δα θυ ἈΧΟΠοΡμοΠ ΑΠδῦ. 1. 
5. 18: ἀθ Ηογδοάθ ϑθυιηὶ τοσὶ ἀοπᾶ 
ΠΟΥΤΟσ 6 ἃ σοηνῖνἰ5 : σοιαῦτα προμνῶ το. 
Ἐδβίυβ ἴπ ν. Ῥγοσι5. 

Προνοεῖσθαι τὰ συμφέροντα ὑπὲρ τῶν μελλόν- 
σων ἵν. ὅ, 15: φγγονϊάθσθ εὑ} |ὰ ἴῃ 
Τα ξαγΓ Π. 

Προνοητικὸςγ) ῬΤΟΥΪΔῺῈ5 1..8, 9 : ἀδ Το, τε 
δὰ ργονϊ ἀθῃίίατη εἷν. οδίθηἀθπάδιη ναϊοῖ 
ἦν, 5.6: οὕσω σρονοητικῶς; ἰαηῖα οὔ 

Ῥτγονἀθηίία ἱ. 4. 6. 
Προοιμειάξομοαι, ργεοίαιϊοηθ ἴῃ ἸΟΦΌΘ ΠΟ ὩΪΟΥ 

ἐμ 9: δι 8, 
Προοίμειον, ΘΧΟΥαΐΠη, σου πο πἀδίϊο σδιι5ξθ 

ἵν. 9, 8: ἡδονῆς, σοϊημηθηάδίϊο 5118 
οδιι5ξ8 ἃ νο]ρίατθ ΄αδτῃ αἴοσγί 11. 1. 27. 

Προορᾷν, ῬΥΟΒΡΙΘΘΙΘ 1. 4. 11. 
Προσέμσω, ῬΥΟΒΘΟΌΟΥ {Πϊ. 14. 6: οἰθρδηῖοῦ 

46 ορβοηΐο, αυοὰ οὐπὶ Ῥ8η6 ΒΌΓΑΪ 
ΨΙάο ἐσεσθδίειν. 

Προσηλακίξω, σοπίμτηο] 4 αῇήοῖο 1. 2. 49. 
Προπ'ονέω. προσεπονημένα ἵν. 2. 8: 48 5ιι- 

ΡΘΥΙΟΥΙ [ΘΙ ΡΟΥΘ τῆᾶρσηο δὲ πα ϊο δοία βυπΐ, 
Πρὸς σοῦ, τδ] ἀδοογα, σομνθηθη θυ ἔτι 

ϑδρί θη 1ϊ. 9.15: σιην αἴ. ῬΥΓΦΟΙΘΥ 
ἴ, 9. 1 55: Ἡϊ. -δ. 11 Εἰ ἀσδὲιδ. ῬΓΕΟ, 

ἔγι δογιδὶν σογῃιραγαίϊογιϊς ἴ, Ὡ. 52: ἴ. 8. 
4: πρὸς τοὺς φίλους ἰρωτᾷν, ἀΘ Δγηΐοῖδ 
ἱπίρισορασθ ἷν. 92, 15: σρὸς τί, οὐ ἢ 
111. 1. 9, ωὐοντῶ ὃ 

Προσαιτέω «τινὰ, τηϑ πα ϊοο 1. 9. 29. 
Προσαναςίθεσθαι, πΟντΠα ΟἾτι5 510] ἱΠΊΡΟΠΘΓΘ 

1). 1. 8. 
Προσάντης, 8 ΟΟΙ νῖ5, ἀγάσα5, ἀβοθηβὰ αἰΗΠ- 

ο]15 11, 5. 925: σροσάντης ἦν «ρὸς τὰ 
ἀγαθὰ, ἀνογβαθαΐογ Ὀοπα, πο δατϊζε- 
Ραῖ, Αροὶ. ὅδ. 

Προσασοβάλλειν, ὉΠ8 ἈΙΠΉΪ ΟΓΘ 11], 6, 7. 

νων 



ΠΡΟ 

Προσβιβάζω τῷ λόγῳ 1. 2. 17: ποί. 
Προσδεῖν, Ορτι5 6558 84 Δ]|14 1810 ΤΟΠὶ ἵν. 2. 

15: προσδεῖσθαι '. 4. 10: 11, 6. 18, 
Προσδέχομαι, ἀρρείο ἱ. 8, 14. 
Προσδοῦναι 1. 2. 29: ποί. 
Προσεικάζειν τὰ τῆς ψυχῆς ἔργα τῷ εἴδει, 

Δϑϑί πη] αγθ, Θχρυτηθῦθ δὰ ἔουμιατη 811- 
αυδτα 4126 ἴῃ Οοσι]ος5 ἱπουγΥϊῦ 11. 10, 8. 

Πρόσειμι, προσιέναι τῷ δήμῳ ἀϊσιπίυγ, 40] 
ΘΟΥΔΠῚ ΡΟΡΌΪ]Ο ΟΥ̓Δ ΟΠ πῚ Παρθηΐ οὖ ΟΠ] ΠῈ 
60 ἀραπῖ, αυοὰ ἃρ. Τ)οιηοβίῃ. αϊοϊτυν 
παρελέεῖν, Πϊ. 7.1: ἸΡΊάΘΓα 5, 7. βϑῦ διω- 
λέγεσθαι τῇ πόλει. 

Προσεῖναί σινιγ ἴ116556 111, 4, 5 ; 111. 10. 12, 
Προσεθίξω καρτερίαν ΑΡοΪ. 24. 
Προσεκτικὸς, αἰιθηΐιι5 11], 5. 5. 
Προσέορχεσθαι; 1ἰϊ. 6. 12 : τράϊγο. 
Προσερωτάω, ῬΟΙΙῸ, ἸΠΒΌΡΘΙ ᾿ΠίΘΥΥΟΡῸ [1]. 

Προσεύχεσθαι 111. 8. 10: Ρ͵ΘΟΘ5 ἔδοοτα δά 
ἀφο5. 

Προσήκει, σοηνΘηΪί, ργοάοϑέ, [11.1.11 : σινός 

σινι σροσήκεινγ σΟΏνΘΗΪΓΘ Δ] αι] αἰϊουΐ 
ἷν. δ. 10,1} : προσῆκον, αυοα ΟὉ οορπᾶ- 
το ΘΠ δα δ᾽ αιοθμ ρουιίηθς 111, 5. 8: 
πράττειν τὰ προσήκοντα, ἴλοογα αυοά οἵ- 

ΠΟΙ γατῖο αχίρὶε 1. 1. 12 : προσηκόντως; 
ΟΠ ηϊθηΐου, δρίρ, ἔδοϊ!ο 111,11. 6. 

Προσημαίνω, 1. 1. 4: ξιξαγατη ϑἷσηἸῆοο. 
Πρόσθημεα; ΔΡΡΘΠΑΙΧ, διιοίδγιατη 111, 10, 16: 

γιοΐ. 

Προσίεμοαι, 551 π60, δἰᾶθο 1. 7. 11 : συ ρὶο 
ει. 5... ἅς 

Προσκνᾶσθα, 0. (αἰ. 1, 2, 50: ΔΙ ΔΥ6 56 
Αἰ Ιου. 

Προσμάθησις, Δἀἀἰβορηαϊ ἔλοι]ΐαϑ 1. 4, 16. 
Πρόσοδοι, αἷ, γοαϊτι5 111, 6. 5. 
Προσπαίξειν φινὶ, συτη ΔΙ Ἰοοατὶ 111. 1. 

4. 

Προσπίστειν ἐπιθυμίᾳ αἰσχρᾷ, ἱποϊάογα ἴῃ 
οὐρα! δίομη, ΑΡο], 50. 

Προσπορίζειν, γο ΠΡῈ5 δά άογο, 111, 6. 5. 
Προσπεάομαι; ἀάνο]ο 11]. 11. 5. 
Προστατεία, ΟὐΥα τηδρὶϑίγαίι5, ΤΩ ΠΘΙῚ5 
ΡΟΡΙ οἱ 111. 6. 10. 

Προστατεῖν τῆς πόλεως, Οἰν] {1 ΡΥ ΦΘΘ556 1. 
1. 8: ὅπως 1]. 7. 9: οὕγατο αἵ. 

Προστατεύειν τῆς πόλεως ἰώ. ἸΪ, 6. 1. 2: 
προστατεύειν, ΔιιοίοΥΕΙ 6556 11, 7. 9: 

πρῤοστατεύοντες ἐν ταῖς πόλεσιν, οἰν᾿ αἰ τη 
ῬΓδδίάθβ 11. 8, 4; αἱ ργϊποϊραίατη 
ἰθηρηϊ, 

Προστάτης “πόλεως ἴ, 92, 52, 

(ὮΓ 1, 2, 40, 
Προσσιθέναι σινὶ, ἱπδι τ ογο, ΔοβΘ ΔσοΥο 1], 

1, 2, δ: αὐδδ5ὶ ρρόποῦρ ογυἀϊθηθο. 
Προσφέρεσθαί τινι, 111,11. 10: αἰϊοίέμτ, χαὶ 

586 Ποῦ νοὶ 1110 τηοάο οὐρα δ) 'ιιθη ργῶ- 
θοῖ, υἱἱ αἰΐψιιο, ἱγασίασο Δα  Θτὴ : ἐΐοην, 
41 οὐπη 115 ἀρὶε ἀϊσοπᾶο, σρηνογβαπάο 

ῬΡουῖο]65 αἰοὶ- 

29 ΡΑΣ 

"1, 7. 8. ϑιρηῃϊβοαί οἐΐατη οἰδυτα δυὲ 
ῬΥΦΡΘΓΘ. προσφέρειν ἴῃ δοίϊνο ἀἰϊοϊ(αγ, 
4υἱ δ᾽ΐθυὶ οἰθατη ργϑθος 111. 11. 14: 
προσφέρεσθαι; ἴῃ τηθαϊο, 40] οἴδιτη δυΐ ρο- 
[ΤᾺ ΟΥ̓ 50 δαπηονοῖ οἱ δαϊε 111. 11. 16 : 
ὡς προσεφέρετο αὐτοῖς, ΠΟΙΏΩΟ4Ο 605 ἰΓ86- 
1ΑΥ] 1, 115 5115 5]1, στὰ 115 ἀἰβούνουῖῦ 'ν. 
Φ; Ἐ: 

Προσχιωρεῖν, Θοσοάογα ἴν. ὅ. 8, 
Πρόσωπον, νὉ]τῈ15 111,10. 5. 

Πρόσωθεν, 6 Ἰοηρίηαυο 1. 5. 19: προσωτέρω, 
Ἰοηρίι ἱν. 8. 8 : προσωτάσω, ἸΟῊ 55 ΓΔ 6 
ἢν ἃ... ὃ, 

Προτάττειν, 5.17... πρώτους καθισσάναι; ἴῃ 

Τγοῃίθ σο]]οεαῦθ 111. 1. 10. 
Πρόσερον, [Δ Ο1} 1115, ΟἸΤ1π|5. 11. 7. 2. 
Προτιθέναι λόγον, ὑ. γι. ἷν. 2, 8. 
Προτιμᾶσθαωί τινος, ΥΩΔΟῚ5. ΘΟΕ ΓΏΔΥΘ, Ὁ Γ88- 

ἔοχγο 11. 5. ὅ. 

Προτρέπω, 6. ἴη7. ἴταρο]]ο 111, δ. ὅ: σρο- 
πρέπομαι, 6. ἴῃ. 1. 2. 52: οἷ ἐπί τι 1], 
5. 8: ᾿ΠΊΡ6}]ο. 

Προπροπάδην φεύγειν, 1, ὅ, 15: 1, ἰυΐο 68ὲ 

εἤϊιιβθ οὐ βἴῃθ σϑδϑρθοῖι ἔμπρσαῦθ, οὔτα 
τηαχίπια ςϑ]ουϊίαίο μοϑίΐ ἰεσρα ἀδγθ. 
Ἐγνη. 

πρόφασις, ΡΥεοϊοχία5 111. 6, 12, 
Προφυλάστω ὑμᾶς 11, 7. 14: ποέ. ουδίοα!ο, 

προφυλάσσεσθα, λιμὸν 1, 4. 15 .- Ῥτονῖ- 
ἀδθηίου σᾶνϑῦθ. 

πρωΐ, σατα ρυῖτηα ᾿ὰ66 11. 1. ὅ. 
Πρῶτα ᾿ΥῸ πρῶσον μὲν 56. δὲ 1. 4. 18: τὴν 

πρώτην, Δ ἸΠΙ110, ΦῸ7 ἰαι58 6756 111. 6. 
10: τὸ πρῶσονγ Δ 1ηἴτἴ0, εἰ ἰοοο 11. 1. 20. 

Πρωσεύω, ΡΥηδ5 Οὐ ΐηθο ἴ. 2, 24: 11]. 85. 
8: περὶ τοῦ πρωπσ. 46 ΡΥἹἱποίραία 11. 6. 
20. 

Πυνθάνεσθωι παρὰ τῶν ϑεῶν 1. 1.9: ἄθο5 
ἸπίθυγοραγΘ δὲ σοηβη]οθ, διὰ μανσικῆς 
ϑεῶν 1. 4. 15. 

πω, ΠΑ ΌΔΠῚ 11], 6. 6. 
Πῶς γὰρ οὔ: Ππαῦδοὲ υἱην αΠὶγηιαπαϊ, 4ὰ0- 

τηοᾶο οηΐπῇ ἢθΟ ΠΟ οβϑοὶ ἢ ἵν. 2, 20: 
ὧδε πως, 5ἷ. ἴεγβ ἵν. 6, 2: ἔχοιμεν ἄν 
σῶς εἰπεῖν; ὨὰΠῚ ἔογί αἰΐηιια σαι ῖοηθ 
ἀἴσοῦθ Ροββϑτηιβ "Ὁ ἷν. 6. 9: σῶς Ρ}7Ὸ 
ὅπως 1. 2. 56. 

-ς 

Ρ 

Ῥᾳδιουργία, 11. 1. 20 : ἀϊοϊίυγ 46. ΠΟΠΉΪη6 
τη 0}}}, ἀφϑιάθ, ψαΐ Ἰαθούθιη ἔωσι, οὐ νο- 
Ἰυρίαίοπα ὑπάραιδηϊθ σαρίαΐ, Ἰον ϊα5. ἰἴὰ 
ἀσθηάο. 

“Ῥᾳθυμία, ἱρῃανα 111. 5. 5. 
Ῥξστά τε καὶ ἥδιστα βιοτεύειν, 11.1.9: εἶθ 

60, 4] Τοῖρ. ουσῖ5. ΠῸῚ ἱπΊρ]]οἰττι5. δ18- 
ΨΙΊΟΥ οἱ ἡποιπάς νἱνῖέ, 7, αἰἱπὶ εἰΐαγη, εἰϊ- 
εσἰηΐ, ἴἀο1}15 νἱΐα, ἤοο 86γιδι.., ΤΠ. 



ῬΡΑΣ 

“Ῥᾳστώνην παρέχειν, [ΔοΙ]Δταἴοτη οἱ σουητηο- 
αἰαΐοτη αἴἴδυγρ Π|, 15. 5. 

'Ραψῳδὸς, ἵν. 2. 10, 
Ῥήτορες ἴϊ. 6. 15: 5ιηΐ Πάρτα αι] δημη- 

γύροι. 
ἐΡιψοκίνδυνος 1. ὅ. 9: 4αυἷ σαραῦ 5αυ τα οἱἷ- 

406 ρΡογίσαϊο οὔ] ϊοῖί, αι άἀχ. 
Ῥυθρμὸς, 11. 10, 10: σοποϊπηϊίαβ 1116 4188 

1ποϑῦ {Πογδοΐ εὐρύθμῳ. 
“Ῥώμη, σΟΥ̓ΡΟΥΪ5 ΤΟΡῸΥ Οὗ τϑοίατα γαϊοίμα!- 

πηι ἷν. 2. ὅ2. 

Σ 

'Σαφὴς φίλος, ἉΠΊΪΟΙΙ5 Οογέιι5 11. 4,1 : ἰηδὶρ- 
Ὠἶ5,) ῬΥΈΘΟΙραιΒ 1. 2. 24. 

Σαφηνίξειν, 1] ϑίγαγο, (6 806 ἵν. ὅ. 4. 
Σέβειν ϑεοὺς, σοἴογο 12605 ἵν. 4. 19. 
Σερινότερον σὰς δίκας δικάζοντες,  ΘΌΓΟΓΙΩ 

στανταΐοτα οὖ διοιουϊταίοτ ἀθοθῦ 111. δ. 
20. 

Σημαΐίνειν, Ρογίοηδογθ, σο5 ξαΐαγαθ βΙ σὨ]ῇ.- 
ΟδΥγ ἅ...1...2...19᾽}»ἀυθα 1.4 ἃ ῬΦ ΤΠ Ἐ8ι 
σπροσηριαίνειν. 

Σίαλον, Βραᾳϊατη 1, 2. 54. 

Σῖσος, ἔγατηθηζαχη 111. 6. 15: σῖσον, Εἴθ, 

0}}. ποτὸν, 11. 1. 94 : Ὀδ] ἰΔηηθῃ ΡγῸρ- 
τοῦ δα αϊτα πὶ σί βου θη ν᾽ ἀθίαν σι- 
σίον. γιοί. ῬὰΠἶβ ΟΧ {παπηθηίο [δοΐιι5, 11]. 
14. 2.8: 

Σιωτῇ, 51η6 δῖ1 ΒΘΥΠΊΟΠΪΒ, ΟΡ}. διὰ λόγου, 
τ ΒΘ Πὼ ὶ 

Σκεσάξειν, ἴθρσοῦθ, ΤΠ, ἀρίβπαουο 11], 
10. 9: Σκέπην ᾿οσατη θη ἐὐι(. 

Σκέσσομαι, ΘΟΠΒΙ46ΥῸ 11. 9. 2: 11], 6, 67: 
ἐὰν ῬΓῸ 5] 586. 'ν. 4. 12. 

Σκεύη, τὰ, ΒΌΡΟΙΙΟΧ 1. 7. 2: 11. 4. 2." 
Σκληρὰ, 1) ἄμγα, 2) Ἰηρταῖα εὖ τηο]θϑία 

ἴ1, .1..90. 
Σκοσέω, ΟΤῸ, ΟἾΡΙΟ ΘΟΠΒΘΟᾺΪ, ΒΘοΟΥ ἷν, 

5. 11: σκοπεῖσθαι, ΠΟΠ ΘΙΩΡΑΥῚ 1ϊ, 2, 4; 
ἵϊ, 6. 59: 

Σνυθρωσὸς, 40] Θδ0 νυ] {γδι1 11, 7.19: 
σπυθρωσπῶς ἔχειν, {υ]δυϊιάτὴ να] ρυθοβουτθ 
1; 7... 

Σκυτεύειν, σὸ, ἃἴ5 δυιίοτα ἵν. 9. 22. 
φεὺς ΒΟΥ]. 2. 57: ἃ σκύτος Ρ6]]15. 

Σοφία, εἰοφίγιίίων ἱν. 6. 7 : αὐϑ 11. ὅ. 10 : ἵν. 
2. δ5: Σοφίξεσθαι, ΟΠ Ϊβοῖ, ἀυριΐθ 
ΠΟἸ]σογο 1. 2, 46: Σοφισσὴς, ἴ)η) δεγιδὶ 
δογιο, ϑαρῖθηβ, ῬΒΙ]ΟΒΟΡΠι5. 1.. 1. 11: 
Ῥορίϊθ Ορροβιεὶ ἵν. 2. 1: οἵ. Ῥενρίξοῃ.- 
Ῥγαῇ. αὐ “αν. οὲ Ταψίον. αὦ .255- 
οἰιῖγι. αἄἀυ. “Γιηιαγο]. ἢ. 34. δε ηιαίθ. 
δεηιδιι 1. 6. 15: ἀ6 60, 4] 58ρ᾽ θη διὰ 
νϑηᾶῖῦ ουἶϊνῖθ. Σοφὸς, ΥἹΓ ἀοοίιβ ἰΪ. 1. 
21: σι, 4ἷ ΘΧχοθΙ ς ἴἢ αυδοιηηαθ, ΤῸ 
Ὀοπᾶ ἷν. 6, 7. Ἅ : 

Σαάνις», Ῥοπιχῖα, ἱπορία 1;. 1, 95. 

Σκυ- 

ΛΑ Ν ΜΝ, 2 
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Σπονδαὶ, ΒρΡΟΠΒΙΟΠ65. 6110 Ογηΐδθο ἔδοΐςο ἷν. 
4,17. 

Σπουδάξειν, 5οΥο Ἰοαμ] 1. 5, 7: περὶ σὰς 
ἐγγυτάτω ἡδονὰς, οσσυραΐαμη 6556 ἴπ 
4υφουθη 5. νοι ρίδειι5, 486 οΧχ οἶθο οἵ 
Ροίιι δὲ ποῖ ρου ρ᾽ αν ἦν. δ. 10: 
ἐστί σινιγ ϑυπάργο τοὶ ἰ. ὅ. 1].᾿ 

Σπουδαῖος ἀνὴρ, ΥἿΓ σγανὶβ οἵ τοὶ ρογθηᾶε 
ΡΟΥ 5 ἵν. 2, 9: σὰς σέχνας ἰδία. σπου- 
δαῖν πρῶὥγρια, Υ65 ΤηᾶΡῺϊ ἔδοϊθηαα ἷν. 4. 
14: σπέρματα σπουδαῖα, ὈΟΠΊΓΩ 5ΘΙΏΘΏ, 
6 400 ναἰθηίθβ δὲ γοθιβε ΠΙΌΘΥῚ ῬΥΟοτο- 
δΥΪ Ρροβϑυηΐ ἵν. 4. 25. 

Στάδιον, Ξἰαα πη, πιθγιϑιγα 125, μαδβδιιίηι 
δὰ ἈΝ: 

Σταθμὸς, Ῥοπάπι5 111. 10. 10. 1. . 
Στασιάξειν, ἀἰδϑίάοτο 11, 6. 17 : ἵν. 4. 8, 
Στερήσεται τῆς πόλεως, οἰνἠαΐα ὈΥΙΝΔΌΙΓΩΓ, 

1ῃ ΘΧΊΠΠΠ ΠῚ τη τίθοιΣ 1, 1. 8. 
Στεφανίτης ἀγὼν, 111. 7. 1 : συ) 5 Ῥτεοτ ατα 

εϑὺ στέφανος, ΘΟΥΟΠΆ. 

Στοιχεῖα, οἰθγηθηΐα, ἰηϊ 18 ἀθπποπβίγδη αἱ 1]. 
νν 

Στόμαπος ἀπὸ εἰπεῖν 111. 6. 9: ΙΠΘΙΠΟΙΙΓΟΥ 
Θχροόποῦθ. [6 ὑξγ φέϊαπη Ῥ]αίο ἴῃ 
ΤΠρθίείο. Οὐοπίζα ἀπεστομαςίξειν Ῥ]α- 
ἴοηἱ αἰ! οἰ, πηαρ ϑ:οΥ ΟΥ̓ {γα ἄθ ἢ ρῈΘΥῚ5 
Ῥγξοορία οαἀϊβοθπάα. ΑἸΐο βθῆβ ἀπὸ 
στόμαςος τῆς ἀδελφῆς εἰπεῖν αἰχῖς ῬοΙΪγ- 
ΘΠ 15 Ν}11, 66. οἱ ἀπὸ γλώταης Ἡγοὐοί. 
τ 1:88, 

Στοχάξεσθαι, σοπ]δοΐαγα ΘΟ] ] σΌΥα 11. 9, 5. 
Στρατεύεσθαι, τοϊ Πἰζαγα 111, 4,1: Σσρατεία, 

ΘΧρϑαϊτῖο τα] αγῖβ ἵν. 2. 82: Στρατη- 
γεῖν, ΘΧΘΙΟΪΓΙΪ ὈΥΈΘΘ588 ἷ. 1. 8: Στρατη- 
γία, Υ5 Ἰῃηροσαϊοσία 11]. 1. δ: Στρατηγὸς, 
ΓἋ Ι. 18 : Στρατηγικὸς» ΔΥΓ5 ἹΠΊΡΘΓ Ιου 88 

ῬΘΥΙΔΙΙΒ 1. 1. 8: 1. 6. 18. 
Στρωμναὶ 11. 1. 60. 
Στρώματα φέρων 11], 1. 6: 5ίταΐα γ6] 5έγα- 

Βα]Α Ἰθοιὶ ἔργ σο ]σαΐα στρωματοδέσμῳ. 
Ἡΐπο ἀρὰ Αὐϊβέορηδηθη) ἨδηδΥΌτα γϑυ- 
511 456. αἴροιο ἂν αὖθις παῖ τὰ στρώματα. 
οὗ, νουύβ. ὅ96. οἱ 165: τὰ στρώματα παῖ 
δῆσον ἐκ τῆς ἀσσίδος Αοἤατη. 1156: 

Πεισίστρατος --- ἦλθε πρὸς εὐτοὺς στρω- 
ματόδεσμον αὐτὸς κομίξων ῬΊΕ ΑΥΟὮ 5 
ΔΡορβίμοριῃ. Ρ, 195. οα. Ηαζέοη. Ῥ]αῖο 
ἰῃῦογ δουλικὰ διακονήματα Τϑοθηδοῖ στρω- 
ματόδεσμον συσκευάσασθαι.- 

Συγ γινόμενοι, ΘΟ] ΟΏΘ5 1 9, 16. 
Συγγνώμων, 4] Ἰρηοβοὶξ 1Ϊ. 2. 14. 
Συλλαμβάνειν τινὶ, δάϊαναγα 8] ι6 ΠῚ 11. 6. 

28. 57: ἀδ τηδηϊθιβ ΡγΟρυΐθ 1]. 5. 18, 
Συλλέγεσθαι γράμματα (0 ΠΟΠΊΡΘΓΔΓΘ 

5101 βογίρία ἵν. 9.1: ἰδίάθτη ἑδτηθη ὃ. 
10. οϑέ συλλέγεις. ᾿ 

Συλλήστωρ, δΔΧ᾿ ἰδίοΥ 1], 9, 12 : συλλήσ- 
σρια, ΔΌΧΙ ΔΎ Χ, 11. 1. 52. 

Συμβὰς κακῶς πόλεμος, ὈΘΙ πὶ τη] σο5- 
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ὑπτη, αιοα οσίζασα ᾿πίατιεεατα παοί 1, 
2. 66. 

Συμιβοηθέω, 1ϊ. 4. 6 : δυχῖ!ο δά]ανο. 
Σύμβολα, ἷ. 1. ὅ : 5ῖρπα, ργοαϊρία, ογηΐηᾶ, 
406 ἔα] σα, ἰοπΙἔγ, Δ] }!|1|5απι6 1ᾷ σθηῈ5 
διοσημείοις ροίοὈδηέμγ. ἡ. ϑραγ. αὐ (αἰ- 
ἱΐγᾳ. Η. ὧν Ῥαϊϊα(. νυ. 1258. εἰὲ 46 οἰω- 
νοῖς,γ συμβόλοις, 6ὲ ἰοία ατρριυγῖϊ γαϊογι6 
ἨΙΟΥ͂Θ 80 αδὶ!. Ἐγη. σΟὨ]Θοίμχ88. 6Χ 
οβίθηςίβ οὐ ρουίθης5 ἀϊιοίαβ ἰηἰογργοία- 
τὰν 50 ἢ 2. ν]ἀθ ποίδτη, 

Συμβούλευροα σΟὨΞΙἸ π ΑΡ. 15. 
Συμιβουλεύω, σοῃδίϊ τὴ ἀο, 56 συμβουλεύεσ- 

θαΐ τινι, σΌΤΑΥΟ τ 5101 σοπϑι απ ἀοίμγ 
γε] δὖ 41115, νϑὶ ἃ 56 'ρβο, πρῃιρα ἀ6]1- 
Βογδηαο 111. 6. 8: σΌΠΒΏ]6Υ ἱ. 4. 18. 

Σύμβουλος, ΘΟΠ5ΙΠ1ΑΥ5 1. 4. 15. 
Σύμμαχιος, Δα] μΈΟΥ 1. 2. 24. 
Συμρμετρία, ῬτοροΥΣΙο 111. 10, ὅ. 
Συμσιέζω, ΘΟΤΩΡΥΙΓΩΟ ἐῤἸά. 7. 
Σύμσιλους, παν] ΓΙ ΟΠ5 ΟΟτη65 11. 2. 12, 
Συμποδίζω, ροάϊθιι5 ἱταρθά 5 οαρῖο {Π]|. 

11ὺ δὲ 

Συμφερόντως, ΟΥΠΙΟΥ 1. 2, 20. 
Συμφέρω “πρὸς πὸν βίον, Δα νἱΐδγη σιυβίοηίδῃ-. 

ἄδτη Ῥγόβατγηῃ 1]. 2. 5. 
Σύμφημι, αἷο 111. 8. 9. 
Συμφορὰ, οἸαάο5 Η]. 5. 4. 
Συμιπεφυτευμένα, τῇ ψυχῇ αἱ ἡδοναὶ, σαΡΙΑΙ- 

ἰαΐθ5 δ ΪΠΊΟ 1πϑἰίς 1, 2, 26. 
Συνάγω, (ΟἸΪρῸ ἰν. 2, 8 : συνῆχας- 
Συνάδελφος 11. 8, 4: αυἱ ἔγαῖγο5 Παθοί, 
Συνάσπ'τειν μάχην, ΡΌΡΔΥΩ ἸΠΙΧΘ 111. 4. 11 : 

ἀνθρώπους, ΘΟΠΟΙ]]αγΘ ἸΠΊΘΥ 56 11, 6. 922. 
Συναρμόξειν ἄλλῳ, συτη Α]ῖο σΟΠ]αΠρῚ δγηϊ- 

οἷα 11. 6, 24, 95: εἰς φιλίαν, σΟρ]ΑΥ] 
6. Δἰίαιιο Δγ, οΙε186. νίποι]ο 11. 6. 90 : 
συνήρμοστχαι σὸ σῶμα, ΠΟΥΡ5 ο5ὲ σοηῇα- 
ἴΌΠῚ 1. 4, 8 : συγηρμοσμένος πρὸς τὰ π΄ώ- 
ρόντω ΑΡΟ]. 16. Ιάοπη αμοα ἀρκούμενος 
σοῖς παροῦσι» 5[οἶ) ἴπ, θη) φοεροηπιυᾶνεί πον 
χιμβίαηα 8οἠϊοκογά. ᾿ 

Συναρπάζω, δΥΥΪρΙο 1. 4. 8, 
Συναύξω, ΟΥ̓́ΘΒΘΟΘΥΘ ἔδοϊο οἰιπ ἷν. ὅ. 6. 
Συνδιωτρίβειν, 46 115 4 οὐπὰ ΡῬΥδθοθρίοσο 

ἀἰβοθηαϊ οαιιβα νουβϑηίι 1. 2. 8. 
Συνδικέω, ΤΘπὰ ΔΙ ΘΥ 5. ἴπ Τυάαϊοῖο ἀρὸ οἵ 

δάγιανο 1. 2. 51. 
Συνεδρία, ΘΟΠΒ6ββι5 ἱν, 2, ὅ. 
Συνεθίφω, αϑϑαθίδοϊο 111. 14. 6. 
Συνειδεῖν, ἄ σύνοιδα αὐτῷ, 4υτ το] ἄθ ἴρβο 

σοηϑίδηϊς 11. 7. 1. 
Σύνειμει, σοπδαρίμἴη6 τῸΥ 11, 1. 92, 
Συνελόνχι, ὡς, εἰπεῖν 111. 8, 10: υἱ Ὀγονὶ 

ΟΥ̓ΑΙΙΟΠ 6 ΠΟΙ] Θοίδυ, αὖ Ὀγονίτου ἀϊσάτη. 
Συνεπιμελησόμενος, ΔΟ͵ ΤΟΥ 111. 8, 5. 
Συνεπισχύω, αά]ιινο, 5:10 ]6νὸ 11, 4. 6. 
Συνεργεῖν τινι, ΔἀἸαναγα ἵν. ὅ, 12 ; ἑαυτοῖ; 

τὰ συμφέροντα, Ἰἰϊ. δ, 16. 
Συνέρχεσθαι, ἀθ σοηργοθθιι ΨΌΠουρο ἴϊ, 9, 4, 
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Συνεχέστασα, σὰ, ἵν. 5. 9: ηοί- 

Συνεχῶς, σομίΐπ!ο, ΠΟῚ ΡΟΥ (6 ΠΊΡΟΙῚ5 ἰΠΪΘΥ - 
γΔ]] πὶ 1, 4. 12 : ἵν. 2, 6. 

Συνήθης, [ΔΥΩῚΠἸαΥΪ5 ἱν. 8. 9. 

Συνημέρευς λέγων, αι οΙ 416 ἀἸσθοΥ θαι 1, 4. 1. 
Συνθήκαι περὶ εἰρήνης μά, 1170 

Σύνθηρος, ΘΠ ΑΙ ΟὨΪ5 Δα]αῖου 11. 6, ὅ5. 
Συνίσπημειι, σΟΥΩΙΠΘΠ6Ο ἷ. 6. 14. [1η ΡΪα- 

(οηἷἶθ ΟΠαγμηϊάθ οϑῦ: συστῆσωι ἰατρῷ 
περὶ ἀσθενείας. 

Συνουσία, Ποηϑιοίιαο 1, 2, 15 : αὐτῶν πρὸς 
Σωκράτην: ΠΟΠνΙν τη 1. 5. 4. 

Συνουσιωστὴς, αἰδοϊραΐα5 1. 6. 1. 
Συντεκνοποιήσουσω πῷ ἀνδρὶ, ὌΧΟΥ ατιδ0 ΟΠ 
τυ] ο σοραϊδίαχ δα 5 Ο]Θ πὰ ῬΥΟογΘ Δ - 
ἀλη 11. 2. 5. 

Συντίθεσθαι, 11. 6. 26: σοηνθηΐγο, ρδούατα 
δου. συνθέμενοι, ἵν. 4. 15 : ΠΟὨΒΘΏΒ. 
βίαιπιθηίθβ, αἱ ἰοοῖδιι8. 

Σύνσοροος δδὸς» 11. 6. 59. 

Σύναροφος, αἱ τπιπὰ Πα γζαν 11. ὅ, 4. 
Συνωφελοῦντες ἕαυσοὺς, 586 ἰηνίσοτα 86}}ὰ- 

νδηῃΐίθϑ 111. 5. 16. 
Σφάλλειν, 19ᾺῺΑ]]6γ6 ἵν. 6. 1: σφάλλεσθαι 

μεγάλα ἐν τῷ διανοεῖσθαι, ἴῃ σορ]ίαΠ40 
Ρίδῃθ ΔΡθυγα 6 ἃ ὑ67Ὸ 111. 19, 6: σῴφαλ- 
λόμενος, ΥΘΌιι5 Δἀνουβὶβ δ] οὗι5 11. 2. 12 : 
11, 4. 6. 

Σχεδόν τι λέγεις, Πἰ Ά]1ΟΥ, ἢφς 6ϑῦ μα 5θὴ- 
᾿Γοηα 11. 6. 12. ᾿ 

Σχῆμα, ΠΑ τ5 ΘΟΥ̓ΡΟΙ5, Ροϑιεο δαΐ 5ί8ῃ- 
115 αιιῦ ἸποΘαἀΘὨΓ15 11. 1. 292: 11]. 10. 5. 
τ 

Σχολάξειν πρός τι, Υοῖ νΔΟΔΙῸ 11. 6. 6: 
σχολάξω ἰέναι, οἰλατη τηθι 60 ΘΟΠΐοΥῸ 
αὖ Θᾶγὰ 111. 9. 9. 

Σχολὴ, Οἴτῃ, αο[ἰγεῖτιιν}" ἰὐϊα. σχολὴν π'οιεῖσ- 
θαι πρός ση ΥῈΙ ΨὙΔΟΔΥΘ 11. 6. 4: σχολή 

ἐσσι μοι ἐπιμελεῖσθαι, ἩΟῺ ἱτρθαϊου τι 
ΤΩΪΠ5 ΟἸΓΘΙΣ 1. 6. 9: σχολῇ γε νἱχ 
νι. 6.1 πρὶ, ἴνς 4. ΘΘ ΣΝ Ἴ 1.4... 8. 
δὶς σπουδὴ γε ἀρὰ ὙΤΠυονα]άθτη ν}]]. 
27: Βαρθπΐ ορίμηϊ (Οοαϊοθ5. βουϊρέμτη, 
ἸΠ1 οαἀἰτίοπο5 ποῦ δὴ 51η6. 5θῆϑὰ ἄἀδαο- 
Τα ηΐ, 

Σώζεσθαι, Ἰἰθογαῦ ρτανὶς οαρί αἰ τας θι5, 
αιι85 υἱΐδ ἰγαπαμ τ αΐοτα ταγθδηΐ 1. 
Ο ᾿ 

Σωμασκέω, ΘΧΘΟΙΟΙ Αἰ ΙΟὨΪ 5 ΘΟΥΡΟΥΪΒ τοῦ 
111, δ. 15: 111. 9.11: πάρ σωμασκία, 
111, 9. 11]. 

Σῶσσρον, Ῥγρίϊατη, φαοα Μοάϊοο ΡΥῸ τοβί!- 
τυῖὰ να]οϊμἀϊπθ ἀδίιγ, αἰοίπαρ οὐιι5- 
ΟὐπαῈ6 τοὶ οοπβουναξθ ρυθηϊ τὰ 11. 10. 
1, 

Σωτήριος δα βογναπάιππι ἰἄοηθι5, 5 τς} 15 
111, 8,.10 : 0] οδϑύ σωτηριώτερος- 

Σωφρονεῖν, ΒΆΡ6Υ6, οι ρίἀϊξαίοθ σοθγοουρ, 1ἃ- 
τἰοηοτα ἀποοτα βοαμὶ 1. 2. 17, 18, 27: 
Ϊ, ὅ. 8 : 5οΡγῖθ οἱ τηοάθϑίθ 56 σουθιθ 1], 
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ὅ. 21: ἵ,7. 8: περὶ σοὺς ϑεοὺς, ἀ6 
115 τϑοίθ βίαίπθσ 1, 1. 90. 

Σωφρονίζειν λικῷ λαγνείαν, Ἰαϑοϊν!Δγη ἕδτηΘ 
ΘΟΘΓΘΘΓΘ 1]. 1. 16. 

Σωφρονικὸς, ἰΘτη ρΘΥΔΠτΙςΘ Δ 8 Π 8, ΠΟΙ ΠΘ6η- 
{128 ἀδαϊτι5, 1. 5.9: Σωφρονητικὸς, Ἰάθην 
111. 10. 5: υδὶῖ ταῦθ (οάοχ δορὶ 
ΔἸτογατη ἔουτλα τ ῬΥ οσί. 

Σωφροσύνη, 090. μανία 1. 1. 16 : ἸρΊΈΠΥ τηθης 
Ἰηΐθργα δ 588η8 : τηοάϑϑίϊα, 6715 4 Ϊ ΠΟῚ 
ΡΓΟαΙ δηϊτηιη σοτητηοίμτῃ οἱ οπρίαϊΐα- 
{1 δἰΐοὰϊ μάν] σοηΐθηι 1. 1. 16: 1. 2. 
15: 11. 1. 22: 111. 9. 4: τοτηρεογαπία 
ἶν. δυ ΝΣ 

Τ' 

ἸἨάγκα; τς 1. 1: ᾿ 
ἸΤακτικὸς, δΔοῖοὶ 15 ὙΠ 6} 4: δὲ ἀστηϊη δ ἀα- 

σοπαὶ Ρουϊτι5 111, 1. 7: τὰ τακτικὰ, δΥ5 
δοῖθὶ ᾿πϑίγαθηάδ δία. 5. 

ἸΤαλαιπωρεῖνγ ἀα ἸΔΟΥ͂ 15 ΟΟΥΡΟΥΪΒ 11. 1. 
18.235. 

τάλαντον, ἀ6 ΡοΠάοΙο 11]. 6, 14: αριμιὰ 41:- 
ἐἴοος «φιιαδαὲ 80 ἔδγας Ιὲοηιαγιαδ, 861, 
55 ποβίγαϑδ : (ἀβ δΔύσεηίο 1ϊ. 5. 2 : «σοΉ- 
δίαθαι 60 ηιῖγιῖδ. 

Ταλασία, ΔἸ Π οἰτιπγ 111. 9, 11]. 
Ταμεῖον, ΡΟ ΠΏ ἱ. 5. 2 : γιοί. 
Ἰαναντία πούσων, ΠΟΠ ΓΑ, 6 σοΠίγαυοΟ 1. 2, 

θὺ τ. τ" δι. Ὅν 
Ταξιαρχέω, 111. 1. δ: σοπέμυγῖθ ργροΐθοίαβ 

βγη, να. ῬουΖ. δὰ ΖΕ] δη. 11. σα}. εἶέ. 
ἔ»γι. 

Τασεινόω, ἀφ ]}1ο 111, 5. 4. 
Ἰαράσσειν, ΞΟΓΠΡ ΟΠ] τα 1Π]ΊσοΥα 11. 6, 17. 
Τάστω ἐμαυτὸν εἰς δουλείαν, ΞΟΥΝ Ὸ5 6556 νΟΪο 

1. 1. 11 : σάσττειν ξαυτὸν πρὸς, Ὁ 

Ταύτῃ, Ὠϊς, Πᾶς ἴπ ΓΘ, ὑ. η.. 1. 7. ὅ : 11], 5. 
Θ᾿. 5 5. 

τάφοι, ΞΒΘΡΌΪοΥα, οἱρρὶ 11. 2, 18, 
Ἰαχίστην, τὴν, ΠΌΔΙ ΡὈΥΪΠΊι ΠῚ ἷ, 2, 56: 

ὡς τάχιστα, αυδῖ ΡΥ ΠῚ 1, 2, 16. 
Τε γεϑροινιἰδὲ ρμγεδοθαθηιὶ οὔτε, 1. 2, 47: 

»οϑὲ οὔτε δοηιιϊειν τε τ σε, 111, 4. 1. 
Τεῖχιος» τὸν ΓΠΌΤΙΙ5 ὈΥΡΪ5 11, 9, 7. 
Τεκρμιαίρομαι, ἀυϊ θυ δάδγη δΥσα μη  ΠΓ5. ἴῃ- 

ἀμισου 1. 4. 1 : οὐ σοῖς λόγοις αὐτῶν τεκ- 
μαιρόμενοιγ ΟΠ ΘΧ ρβοῦα πη νου 5. Θ0Π- 
7Θοιυγδπη ἔδοϊπλ5. ἀθ Ορουῖθιι5 1]. 6. 6: 
ἐσεκμαίρετο τὰς φύσεις, )υαϊςαθαΐῖ ΠῚ 

᾿πάο]θ ἵν. 1. 2. 
Τεκμήριον, ΔΥΘῸ ΘΠ ΓΓῚ ΤΣ τὉ 

Τεκνοποιεῖσθαι, ἵν. 4. 99, 

Τεκταίνεσθαι, «ὃ, ἀΥο Ποία γε ἷν. 9, 99, 
Τεκτονικὸς, ΔΥΟΒ ἐθοίαγδο ῬΟΥΪτιι5 1.1. 7. 
Τελέω, ῬΘοιηΐδτη δου ἀο 1. 9, 1 : ϑυχη- 

ἴι5 ἔδοϊο ἰΪ. 10. 6 : ἵν. 2, 857. ᾿ 
Τιλευτᾷν τὸν βίον, Θκοράθ 8 υἱέα ἵν, 8.1. 

τέλος, ἱπίεἰϊ. κατὰ, ἰαπιάοτη 11, 7. 12. 
Τέρας πέμπειν, ργοαϊ σία 1. 4. 15. 
Τρέπομαι, ἀοἸοοίοῦ Το θι15 βθηβιι5 σγαΐθ ΔΠΠ- 
οΟἰΘητθ 118 1ϊ. 1. 94: Τερπνὰ, βιανῖα 56}- 
510 1.5, ἰδία. 95. 

Τεχνάζειν πολλὰ ϑηρῶντας, νατῖα τη0}1ρ]1- 
οἶα ἀγίβ αδἱ ᾿ἴπ νθηϑη6ο 11]. 11. 7. 

Τέχνη, οἱ σὰς σέχνας ἔχοντες Δύο θς 11]. 

10. 1. 

τέχνημα, σὸν αὐτὶ βοΐ τη, ἱ. 4. 7. 
Τεχνίτης, ΟΡΙΟχ 1ϊ. 7. 4. 
τήκεσθαι ΠἸαΌΘΒΟΥΙ δυο ἱρηὶ εἴυθ ἀφια Ἠϊ. 

ἰδ ὦ 

Τηλικοῦτος, απ ίι5, ἀθ Τ6 ἷν. 4. 8, 
Τιϑασσεύω, εἴσατο ἱν. ὅ. 10, 
Τιθέναι νόμου; οἵ τίθεσθαι ἵν. 4. 19: σίθεσθαι, 

ἰγδοίαγθ, ΥΘσοῦο 1, 4. 17: σιθέναι ἀρρο- 
ὭΘΓΘ δὰ βαἀρπάμμπι 11. 14. 1: ἀγῶνα, 
ῬΓΟΡΟΏΘΓΘ σογίδιηθῃ 111. 12. 1: ἀθ οδὶ- 
οὐ]ο ροηθπαο 1Ϊ. 4. 4. 

Τιμᾷν, ῬΥΓΖΘΤΩΪ 5 ΟΥ̓ΠαΓ 111. 4. 8: Τιμᾶσθαι, 
ΒΟΠΟΥθιι5 διροῦὶ 11. 1. 98: μείζονος, 
ῬΙΌΓΙ5 εοϑεϊπγαγα 1ϊϊ, 10. 10. 

Τιμαὶ, 1. ὅ. ὅ: οτηπῖα θὰ; διῖθυ5 Τὶ 
ΡΙασαῃίαγ, ἱπρυϊπηϊβ βδουϊῇοία. υἱά. 
Οτρον. Οὐ5. 11. 6: υἱ δρ. 1,8, λοη- 
ογε8, Βϊ τη σίϑιγαῖιβ 11. 6. 24: 111, 1. 

Τίμημα, σοηβας, ἰν εἶς ἷν. 6. 192. 
Τίνειν μισθὸν, τηογορά θη) βοΐνοιο ἱ. 2. 54- 
Τίς. σί δὲ, αυϊά νογο, ὁ. 6. ῬΟΥ͂ΤΟ 1. 1. 5 : 

ἐγιϑεγυϊξέ εἰΐαην υοἱιονοτιϊοτὶ τγηίογγοσα- 
ἐϊογιὶ, τί δ᾽, οὐ δοκεῖ σοι, αὐἰά νετὸ 3 
ποηπηθ {101 ν]ἀδίαν 1. 1. 18: «' οὖν οὐ 
σύ μοι ἐγένου συνθηρατής , 111. 11. 15: 
111. 1.10: ἵν, 6. 14: ποί. 1ῃᾳ Ηϊογοηΐβ 
ς. 1. 6: «ἰ οὖν οὐχὶ καὶ σὺ ὑπέμνησάς με. 
ταδὶ ρῥοβϑίπηθ διοῦθὶ Ἰθοιοηθπη ὑπομενή- 
σειας οὐτὰ ΒΔΟΉΪΟ τοοθρὶς Ζθαπθ. σίνας 
ὑσὸ πίνων, 45 ΠΔΠῚ οἱ ἃ 4υΐθιι5 11. 2, δ: 
αἰ δὲ. μανεδι ἣν Ὁ. 1 αἰ Ὁ. 14: σί 
»,Ὸ ὅσι, ἴ. 6. 4: Ὑί γάρ; ΟΥ̓́ΑΙΪΟΠΘΠῚ 
Ἑσοηεϊηπδὶ 11. 6. 2. ὅ : 11. 7. 8 : 1ϊ. 10. 2. 

Τὴν, ο. αἀ͵Ἱέδιϊυϊε,, ὉΠ θι 9: Ὁ 8. 12 
λέγειν σὶ, ἀἴσοτο ἰᾷ αυοᾶ ροΐοες ργοθατῖ 
ἷϊ,. 1.12: 7οϊοιἰσίν ὃ. τι. 11, 1. 20 : 
11, 9. 5: σποϊόσδε τις ἴογο 1. 1. 1. 

Τοῖ, ξᾶη6, ἐγώ τοι, οαυϊάοσηι ἴϊ. 1. 11]. 
15:.ὀὄ ἢ Φ' 4 ν- ἜΣ ΒΥ Κλ ψὰ εἰ, 

βρα 5ἱ νοὶ τηαχΐπηθ ᾿ἷ. 2. 7: διὰ σοῦτο 
σοι, ἢᾶπο ᾿ρβαπη ΟὟ οϑυϑᾶπη ἴϊ. ὅ, 6 : 
Τοίνυν, ἦαπι νοτο, βογυΐξ ἐγανιἐογεὶ, 1. 4. 
15, 

Τοιοῦτος, γεωργικὸν ἢ ἀνθρώπων ἀρχικὸν ἢ 
σῶν φσοιούτων ἔργων ἐξεταστικὸν 1. 1. 7: 
δὰϊ δ᾽ϊογατη δα) αβηηοαϊ ορϑιιτη, ὅ8ῖς 
Ογτορ. νἱϊ. 9. 26: ταῦτα καὶ φοιαῦτα, 
Ὦξος οὐ δ] α μι τηοαϊ. οἷ, 1. 1.11. 

Τοιχωρυχεῖν, ῬΟΥΓΟΓΑΙΘ ΡΑΙΘίο5 : φορὰ 6ϑὲ 
πώ, 1, 3, 62. 



ΤΟΙ. 

Τόπος, ἸΟΟΙ15 Βου ρίονβ, υ. γι. 11.1., 20. 
ὙῬοσοῦτος, ἰΥ 1115 11, 4. 4.1 τὸσοῦτον----ὅσον, ᾿ἰὰ 

--οΟααὶ, ἰδία π---απδηίιιηι 111. ὃ. 19, 
Τοτὲ μὲν----τοτὲ δὲ, π]060---τηθ60 [1]. 10. 15, 
Τοὐναντίον, οοΠίχα 1]. 7. 8. 
Τοῦτο, 60, ἴα, Ργορίογοα 11]. 9. 14. 
ἸΤρέπεσθαι τὴν ὁδὸν ἐπὶ τὸν βίον, (ἴσθγο υογίϊξ, 
ἱῃργθ ΑἹ νἱαχη νυν! 11,1. 21 : ἐπί τινα, 
ἀρσΥθαϊ ποροπα]. οαιιδα 1Ϊ. 9. 2: ὁ ἥλιος 
ὅταν τράπηται, ΟἸ1Π} 501] ΘΟΙΨΘΥΒῚΙΒ ΓΟ 6 6]- 
ἰὰγ ἷν. 8. ὃ. 

Τροφὴ, Θἀ πολ 10) 111. ὅ. 10. 
Τρυφῶντα τὸν, ἀπορλείεινν (611 0145. ἔλοΙ θη 6 ΠῚ 

ἀπηαίογθν π0 «ἀπ᾿ δγ6, Θχοϊπάσγδ 11]. 
11 τῦ; 

Τυγχάνειν τινὸς, ΟΟΠΒΘΟ ΙΕ ΔΙ] 16} 1. 7. 4 : 11. 
1. 24: πιϑηοΐβοὶ 1. 4. 14: ὁ τυχὼν, ααἱν]8, 
πἰθῖν 15 οὐνίαβ ἱ. ὅ. 6 : να]σανῖβ, ν 18. 11]. 
11. 4: τὰ τυχόντα, να]σαγία, αθῖν]5 οὐν ἰδ' 
ἷ. 1. 14: οἱ τυχόντες, ῬΙΘ 5, πυα]Π πο 11], 
9. 10: ὡς ἔτυχε, ἰον 6 Υ, ΤΠ ΘΟἸΟΟΥ ΤΟΥ τό. 
18: ϑήσουσιν, ὅτων τύχωσι, 5ἷ δι15 νΟΙΘΥ], 
ἜΡΕ Ὁ ἄν Υς 

Τύλος, ΘΔ] π,. ΟἸανιιβ 1. 2. 584. 
Τύραννος «ἰογηιίίεν ἵν. 6. γ2, 
Τυρὸς, ΟΆΒΘῈΒ 1]. 7. 18: ἵν. 8. 10. 

᾿ 

ε 

᾿Ὑβρίζουσα νυκτὸς, ποοίΟ ΠΊ ῬΘΥΟΙΒ οὐ σΟΠ ΘΙ Τηἶ5 
ΓΘ Ρι5 νϑπο οῖβ ἐπ ΡΠ] ]οἷΐα 1ϊ. 1. 80 : ὑβρι.- 
σθῆναι, Ἰυ) να, ΘΟηζαχη 6115 ΠΟ 11,1. 5: 
1, ὅ. 12. 

“Ὑβριστικὸς, ᾿ΠΒΟΙΘΠ5, δ τε σιὶ ἴρδαην 
αγυϊηιὶ ἐγιϑοϊογϊανι ὑγοαϊέ 111. 10, δ. 

Ὑβριστὴς, ὑβριστότατος, ἸΠΒΟ]Ο155) ΘΟμέιΙΠ16110- 
51..5 ἴῃ 41105 ἱ, 2. 12... 

'Ὑγιαΐνειν, ΝΆ]6 6 11. 2. 10. 
"Ὑγιὴς τὸ (κατὰ) δῆγμα γένοιο 1. 8, 18, 
"διον, ῬΟΙΌΘΙΙα5 ἱ. ὦ. 80: '“Ὑἱκόν τι πάσχει, 

ἴάθια δοῦϊ αἴ οἱ ααοά ρογοὶβ ἰδία. 
Ὑμνεϊν τινα, ἰδυθαγθ 11, 1, 85: σα Πλ1 6 

ΟΘΙΘΌΓΑΓΘ ἶν, ὦ, 89, ϑρα οϑὲ οἰΐαγη 51}- 
Ρ]οτοσ: ρυθραῖοαγθ, ΘΟ] ΘΌγαγο, ρα ΡῬ]ὰ- 
ἴοΠ6Π οἵ 1109, Κα 6 μι, αὐ Τ Ἰγιαιιην 
». 262. 

“Ὑχαίθφῳ (ἐν)» 50} αἴο 11. 1. 6. 
'"γσαΐτιος τινὶ, ΟὈΠΟΧΙ 5 ΓΘΡΥΘἢΘΏΒΙ ΘΗ θτ5 1]. 

Ὑχακούειν τοῖς τοιούτοις, Θ᾽] ΒΟ] Δ ΠΊ0Ϊ-- 
{1οπἾθι15. πο ἀυιβοι 4171 1, 2, 80: 11, 7. 
10: ὑπακούσεταί σοι 'ϊ. 8, 10; 11. 7, 10: 
ΤᾺΘΠΘΤὰ. 856. ῬΥΈ ΡΟΥΘ, Δα πι {6 Ὑ6 ἐϊο 1 
οτ5, ῬτΟρΙῖο νούαητ, ρα] Βα ΠΕ 1ἃ- 
Ἠιδτῆ, ΓΟΒΡΟΠΟΓΟ οἵ ἀρο ΓΟ. 

Ὑχαναστῆναι, ΨΘΠΪΘΗ ἀβθαυρογο, ἢ, 8, 16, 
Ὕσχάρχει εἶναι, ἵν. ὅ, 1; τιοΐ. 

'Ὕχείκειν λόγων υ-. τι. ἰϊ. 8, 16. 
"Ὑσὶρ τῶν μελλόντων, 46 ὙΠ 115 {τα γῖ5, ᾿γῸ 

περὶ, ἵν, 3, 12. Τὰ ὕπερθεν, δι ρογηα 1, 4. 
11. 

'"Ὑσερβάλλω, ΟΧΟΟΙΙΟ ἵν. 3.7. 

“ 
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Ὑπερεσθίειν, ΟἾΟ ἱΤῺ15. ἸΔΥρΊ ΓΟ. 56. ἰττν ἰαγ6 
ἴ͵ 2. 4. 

'Ὕπερήφανος, ἸΠΒΟΙΘΠΒ ἱ. 2, 25, 
Ὕχπερορᾷν πάντα, ΟΡΠ ΘΙΊΠΘΙΘ 1, 2.9; 1, 4. 10. 
ὝὙσερορία, α068 ἀχίγα ἤΠ65 ΓΟΡΊΟΙΪ5 οδὲ 11. 8. 

Ὑσερπονεῖν, ὩΪΠἾΟ ἸΔΌΟΥΘ 56 Ταϊσαγο 1. 2. 4, 
[ὑπερφέρειν ἀνθρώπων ΑΡΟ]. 15. ΘΟΧΟΡΊΙΘΓῸ, 

Ργε βία μου ΠΡ ι15. 
Ὑπέχω δίκην, ῬΡῶΠδΠ [0 ἰΐ, 1, ὃ; λόγον, 
γα 0 η θη γθ6ο ἰν, 4. 9. 

Ὑπέσχετο διδάσκαλος εἶναι . 2. 8; ργχοορρίο- 
ΥΩ 8586 ΡΙΌΣΟΒΒΙΙΒ εβί, 

Ὑχηρετεῖν διδασκάλοις, ΟΌΘΑΪν6. τηὰρ. 11]. ὅ, 
18 : Βι "1 ϊϑίγαγθ, ἐδ ἡλαηῖδιι 5 ̓ὶ. 4, 7. 

“Ὑσηρέτης, ΥΩ] ΒίΘΥ, ὧδ υδγι}5, {μἰηυϊνεϊδιι5 ἵν. 
8. 14. 

᾿γσήκοος, ἸΤΑΡΘΥ]Ο 5] οἴμβ 111. 4, 9. 
Ὑπόβαθρα ἰϊ. 1. 80; υ. 2... 
“Ὑποδεικνύουσιν οὕτω οἱ ϑεοὶ αὐτοὶ ἵν. 8, 18: ἴἴὰ 

αὖ ἕοἰαιηιβ, ΟἿ] 1ρ51 οδίθμ θυ οὐ ἄς 618 
νἱ ἀθηΐαγ, ὃ 

Ὕσπόδεσις, ἱ. Ὁ, ὃ; ῬΙῸ 10515 ΘΔΙΟΘ ΙΔ ΘΗ 5 5611 
ῬΓῸ 5] ραν 5, ααΐθβ. Ροθβ πο ἴ1- 
αἀποθθδηί, βοα μἰδηΐρο ἰδηΐα μὴ Ρ τι] 
Τητ} ΘὈ ἔτι}, 

Ὑποδέχεσθαι, ᾿ΟΒΡ᾿ 0 ΘΧοΐρονο 1]. 8, 18; 
ἀμ λίθου, ποῖ ἄομηο Θχοϊπάθγ 11, 11. 
18 ; ΘΟΠΟΙΡΟΥῸ ὧθ γοηυΐα 11. ὦ. ὅ. 

"Ὑσόθεσις, ἵν. 6. 18 ; γ65 46 αιὰ αἰδραίαξιτ, 
αὐεβϑίῖο. ἐφ᾽ ὑπόθεσιν ἐπανάγειν τὸν λόγον, 
ο5ῖ, οοπδυϊαία οὐ Θχριϊοαΐα αἰιερβ 006 
ἰοίδ 1 αἰβρι τα !]οη6 η} ἃ 0 θὰ τορϑίοσθ, ἢ6 
ἴλι ῬαρΊΔΤη 46. ΨΘΙΡΪ5 ἀθβίηδι, Ἀγ)... 

᾿Ὑχοθημοσύνη, τηοπϊίιι ἱ. ὃ. 7; Ψοθιὴ 
ΗοΙ οἰ. 

Ὑσοκνίζομαι, ΡΙΠΠΡῸΣ, ΔΠΊΟΥΘ ἘΠῸΪ 111. 11]. 8. 
Ὑχποκορίξομεα, Υ6Π ὑπ} ] ΠΟ ΪΠ6 ΔΡΡΕΙ]Ο, υ. 

ἢ κλϊ. 1.90, 
“Ὑσοκρίνεσθαι, ΥΒΒροΠογο, ἐδ ογασμῖο 1. 8. 1. 
Ὑχποκριτὴς, Ὠἰδίγῖο 11. 2. 9. 
“Ὑσολαμβάνειν, Ῥαΐίαγο 1, 6. 4: ἰ]. 2. 4; 

ὑπολαβοῦσα εἶπε, ΒΟΥΤΏΟΠΘ. ΘἾπ15 ΘΧΟΘΡίο αἷς 
1, 1.290. 

Ὑχομένω, 5Βι1 0550, πο) ἔπρὶο 11. 6. 31; 
πονεῖν, ἸΔΟΥΘΒ. ΠΟ Βα ΘΥΓΙΡΊΟ 11. 2, ὃ: 
ῬΡΎΡΟΙΣ ΒΗΒΟΙΡΘΥΘ ποροϊΐα, ΟΡΘγὰ 11. 7. 

“Ὑχοσημειώσασθαι δἰ ὑποσημείωσις ααϊὰ ἢ γιοἱ, 
1. 

Ὑχοτιμάσθαι ΔΡΟΪ. 838. ποί. : 
Ὑχοχείριος, (αἱ οδύ. 1 Ῥοίοϑίαί δ] θΥΐτι5 ἵν, 

8.10. 
“Ὑστερίφειν, ΒΟΥΠΙΒ ὈΙΌΠΟΙΒΟΙ 111. 18. ὃ ; τῶν 

ἀντιπάλων, ΠΤ ΥΟΥΘΙ. Θε86 αν θυ βα ΥἹΪ5 111. 
ὅ. 19. 

“Ὕστερον, μοβίοα ἐδ]α. 11. 
“Ὑφαίνεσθαι, 51 1 1ΤΟΧΘΥ6 111. 11,7. 
Ὕφησθαι τῆς δυνάμεως, ΥΟΤ Ἰἰῖογ 46 Υἱνῖθιι8, 
ΟῚ {ΘΓ τι {111} ΡΟΘ5ῖ5 ἵν, 8, 17. οὐδενὶ 
ὑφείμνην ἂνγ ΠΟΙ ΪΠΪ ΟΟΙΠΟΟΒΒΟΥΊ τὴ ἶν. 8, 6. 

᾿Ὑφορᾶσθαί τινα, φοθγο Ὑ]άθγΘ, ἐρρῚ 5 ΘοαΠρ 
Ὡδρίσονο 11, 7, 19), 

᾿“Ὑψηλὸς, ΟΠ} 6115, ΟΧΘΙΔΤΙ5, 0}}}". κοῖλος, ΑΥΨῚΙΝ 
πῇ, Ἃ, 



ὶ 

; 
᾿ 
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Φαιδρὸς, 1] Υ 15, ΟΡ}. σκυθρωπῷ, 111. 10. 4. 
Φαίνομαι, ΤΠ] νἀ οίτι, υ. π. ἵν. Ὁ. 20 : Β1ΠῚ 
ΕΣ ὙΡΕΣ 12, ΠΡ φαΐνον- 

σαι λέγοντες, }7Ὸ λέγουσι 1ἰϊ. 6. 16; φαίνομαι 

εἰδὼς, οοπδίας Πγθ 5 γ 111. 8. 9; φαΐνεσθαι, 
56. Οβίθθγθ, ἀρρᾶγοσο, δ 60, φιιὶ εἰδὲ 
Ῥ͵αίου ογϊγιοηθην ἰοηρο μοδὲ θη} 0γῪ6 
οὔρρία, Ἰι. 8. Ὁ, ὑπὸ ϑεοῦ φαινόμενα, 515- 
ἩΪΠΟΔΙΆ 1. 1.ὅ; ποί. 

Φάλαγξ, ἡ, ΑΙ[66 Ργὸ ἀὐᾶπθα {ϊ]. 11. 6. 
Φαλάγγιον, τὸ, ῬΠΑ]ΔΉ σ,Πη, 1. 8.11: ποΐ. 
Ἰοησ 5 Ρϑάσπιμ. ἀυἐϊου 15. 5θὰ ΡΠ Δ] ρΊθιι5 
αὐγιαπλατιθ σΌ ΠΝ ἈΡΡΟΙ]αύαν, 

Φανερὸς, ὁ. ραγιοῖρ. τ βία πη οβδέ, δέο. 
φανεροί ἐσμεν σκοπούμενοι, ΟΟμδία  ΠΟΒ ΟἿΓ- 
Ομ 5Ρ ΘΙ 11. ὦ. 4 ; φανερὸς ἣν ϑύύων, Ρα]αι 
ΒΔ οΥ Ποα ας 1. 1. 9; φ. ἣν ὅπως; ἐγίγνωσκεν 
1..1..17 : τπδηϊξοβύπηι ογαῦ ααἰα βομεγοί : 
ἐκ φανεροῦ τρέχοντες ἀποφεύγουσι, ΘΧ ΟΟηΒΡΘΟία 
Θαγγθμ60ὁ ααΐασιαηῦ 111. 11. 8, 

Φαρμακεία, γηθαϊοαίίο ἱν. 2. 17: φάρμακον, 
μη θα Ἱ]οδ θα, τοι θαϊιτη 111. 19. 2. 

Φάσκω φιλοσοφεῖν, ῬΓΟΠΊΘΟΥ ΡΠ Π]ΟΞΟΡ ἴα 1. 
Ὁ «19: ᾽ 

Φαυλίζω, 116 Ῥαῖο 1. 6. δ: νἱθπιροτο; οοπ- 
θη ἶν. 4. 14. 

Φαυλότης, Οχίστος [πα] οα 6] γί γο5, Ἰσ ΠΟΥ Ὶ- 
ιἴα ἰν. 2. 39. 

Φείδομαι χρημάτων, ῬΆΤΟΟ ΟΡΐθτι5, {γι  Ὰ}15 
ΕΠ ΠῚ ἡ Ὁ 

Φέρειν, σ᾽ ΒΙΑΤΘ 11]. 18. 6: πρὸς τὸ ὑγιαίνειν, δὰ 
ψα]ϑιἀϊηθηι γϑοίδηη ΘΟ ἜΎγ ἵν. 9. 81. 

Φεύγειν, ΘΧΒΕΠ6ΠΗΊ 6556 1. 2. 94 : γραφὴν, ΥΘΙ1Π 
ΠΟΙ ἵν. 4. 4, βϑοαιθηίθ ὅσως μὴ ἵν. 2. 28. 

φῆμαι, ἷ. 1. 8: ΟΠ Πὰ ; φῆμαι ἀνθρώπων ΑΡ. 
19. Οἷοθριο 46 Πνίπαίομο . 45. Ν αι - 
ΞΟ τ πὶ Τ)δουτιτη νοο 65 Ρ ΕΠ ΡΌΥΘὶ ΟὮΒΘΓ- 
νανοσιηΐ, 864. οἰΐαυη Πουηϊηϊ πη, αἴ: 
νοραηΐ Ομ δ}: ἰτὰ 501 Ποῦ ῬΟΥ ΡΠ Βὶ 
Θἰοραη! Θχρυοβϑῖῦ ΟἿ ΘΟ φήμας οἱ 
5 105 νΌΟθ5, 45. δοσαγαίθ ΧΡ οαΐ 
ὙΥ γεθη ὍΔ. ἴῃ ΒΙΒΙοΙῃ. Οὐοα Ατὰ- 
Ββιοϊοᾶ.: ΨὙὺ1: 11’ Ί.Ῥ. Οὗ, Βθρηα, “- 

Φημὶ, ΘΟμ 6410, ἀΒΒΟΠ ΠΟΥ 1, 9, 59. 
φθάνω, «ὐἰονογίο 1]. 1 929: 6. ραγέϊς, ποιῶν, 

ῬΥΐαν ἴμοῖο, ργόνοοοῦ ἰΐ. 8. 14: οὐκ ἂν 
φθάνοις λέγων ᾿ «αἴ Βιαιτα τ] αἰ οἶδ Ὁ 11, 
Θ. 1}: 11. Ὁ 

φθέγγομαι, ῬΤΟΙΟΛ ΟΥ ἵν. ὦ, 6. 
Φθείρω τὸν οἷον, τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν ΠΣ, 

Φθόγγοι οἰωνῶν ΑῬ. 12. 
Φθόνος εἰομιηιῖξων 111. 9. 8, 

Φιλαίτιος, (αἱ οἠηηΐα ΓΘΡΥΘΙ ΘΠ Ἶ δ, ΤΠΟΙΌΒΙΙΒ 
ἴϊ. 8. 6. 

Φιλάνθρωπος, ᾿νΠ Δ η118, ΘΟΠῚ ΠΟ 5 ΠΟΠλ Πιι 
ἰβθυν θα βυιιάϊοβιιβ ἱ. ὦ, 60 : ἵν, 8. δ: 

φιλεῖν, ἀΠίρσονο 11. 7. 0. 19 : ὁδοι αν, φεΐγειοδ 
πὲ φιίαὴν καταφιλεῖν Ἰἰ. 6. 88, 

Φιλίαν ποιεῖσθαι πρός τινὰ Ἰϊ. Ὁ. 30, κ᾿ 
Φιλικὸς, (ἃ ΦΙΠΟΓΘῚ Γιοϊοπάν νι ἃ ρέτι5 11. 6. 

ΦΥΛ 

21 δὴ {, 10. 8.:᾿ φιλικώτερόν τιν; χρῆσθαι, 
πυράν οὐρὰ αἰϊαιιθη} οχίβίογο ἵν. 

, ΑΖ 
Φιλόδωρος, ΠΠΠ6ΥΆ] 5 111. 1. 6. 
Φιλόξωος, ἉΠΪΠ {{π|1} ΔΤ Δ Π5 1]. 4. 7. 

᾿ Φιλόκαλος, ΡΆΪΟΓΙ ΓΤ 15 ἀπηδη5 11]. 11. 9, 
ΔῊΝ πάνυ, τηᾶρστο βία ἴο οομζομ 6 ΓῸ 11, 

Αἢ ον ι 
Φιλόνικος, ΨἹΟΙΟΥΕΡ Βυπἀἴοϑιιβ ΠῚ, 4, 8: πρὸς τὸ 

μὴ, οἰο. αἱ ορογάτη ἐαΐ τι, θές. 1ϊ. 6. ὃ, 
Φίλος, φιλωτέρώ τις 1ἰϊ. 11. 18. 
Φιλοσοφεῖν φιλοσοφίαν, τα ΟΠ 6} οἱ πιο μοάτιπα 

ἰηἶγο οἱ πα ἵν. 9. 299 : ηοΐ. " 
Φιλοποσία, Ὠἰπΐα ΡΟΓΡοίδμα] ΠΠ 160 1. 2. 22, 
Φιλοτιμέομαι, ἈΟΙΟΥ5 οαιαβὲι ἃ τὴ Ὁ [1056 Δ] ΤῸ, 

Βοπουΐ μϊεϊ ἀυιοδ 11. 9. 8 : ἐπ᾽ ἀξετῆ, 510- 
τἴδυη ΡΌΠΟ ἴῃ νἱγίαΐθ οἱ γθοῖθ 1 0015 1], 6, 
11 : φιλοτιμία, σ]οΥῖςο Βυιά πιπὶ 1. 8, 18. 

Φιλοφρονεῖσθαι δυναμένη ψυχὴ ΑΡΟΪ. 7. γ0|. 
Φιλόφρων, ΤηΪ 15, [Δ 0}}15, ΟΡΡο!). ὠμὸς, 11]... 

6: δΒυπηδηῖβ, ραϊγϑ οἰνΠαμηαιιθ ἀπηὰ 5 
111. ὅ. ὃ. 

Φιλόχρηστος, το {8 {15 ἁΤηΔ 5 ἴ]. 9. 8, 
Φίλτρον, ΟἸΠ6 (πο νἰπὶ ΟΟΠΟΙ Δ 6] ἃ ΠΊΟΓῚ5 

μδθοὶ 1, 8, 11. 14: οὐ, 111. 11. 16. 
Φοβοῖτο μὴ ἕξοι 1. Ὡ. . 
Φόρημα, ΟὨτι5 απ04 σα οδβίδειν 111. 10. 1. 
Φορτίον, ΟἾ15, ΒΑ ΥΟΙδ 11]. 18. 6. 
Φράζειν, ἀἰθοίαγαγο, Βα οἶγθ 1. 2. 42. 
Φρενοῦν, ἀΟΟ6.Ὲ 1], 6. 1: πιριΐογα ἀοοθγο δά 
58 16} γ ΟΔγ6 ἷν. 1. ὅ. 

Φρονεῖν μέγιστον ἐπὶ τῷ λέγειν» ἡαοίαγο ρμ]ανῖ- 
ταὶ αἰβρα 0168 1. 1. 19. 

Φρόνημα, ἔαδίτιβ, ἀγτορα τα 111. ὅ, 4. 
Φρόνησις, ἡ χρινμεα,, Τοῦ {μοὶ οι 71} ΠῚ 

βαρτοπάδαγιιπην οοργιῖίο. ἴ. 2. 10: γμιῸ 
απο 1014. οϑὲ γνώμη; δ. ἡ ἐν τῷ παντὶ, 

ΠΊΘῺ5 Πα 15 την 5] 1. 4. 17. 
Φρόνιμος, ἷ. 9, 85 - Ῥγπαθηίίαιη νἱγ]θὴ ἃἀορ- 

(8: εφγηνϊέιν», ἵν. 8. 11 : περὶ τῶν πολεμιι- 
κῶν ΑΡο]. 90. Ρον 8, 

Φροντίζειν πολέμων, 611 Οαγάγο 11,1. 94 : σοῦ, 
{αὶ σι! οϑατ 6856 111.11. 19 : τὰ τοιαῦτα 
ῬΕΠΙΟΒΟΡ μα ἀθ 1. 1. 11: περί τίνος ῖῤ. 12. 
φροντίζω μὴ κράτιστον ἢ, ΨΘΥΘΟΙ,, Π6 ἿΥ, 3.39. 

Φροντιστὴς, ΒυιἸοδιι5 ΘΟρ ΠΟΒΟΘΠΑΪ, ΒΟΥ, 
σῶν οὐρανίων ἵν. 7. 0. ᾷ 

Φροντιστικῶς, ΟαΤΐΟΒ6 11], 11. 10, 
Φρουραφχία, ΟΞ ΘΠ] ΟΠ γῸ] ὈγΈΟΒ 1] ργεοῖοος- 

(αγὰ ἱν. 4. 17. 
Φρουρὸς, ΟἸΙ5[Ὸ5 111..Ὁ. 10. : 
Φυλακαὶ ΡΥῸ ᾿ρ515 ΤΠ Ρῖι5, πὰς Γαιξ. ῬὈΓαὶ- 

ἀϊαμι 111. 6. 10: Ἔχοιθῖς ἱν. 7. 4. 
Φυλακεικὸς, οαπιία5, ααὶΐ οανοὶ τ ἃ Ποβίο 

ΟΡΡΥΪπιδίιν 111. 1. 6 : τῶν ὄντων, δἰ διὰ 
βουνεαηᾶα Ἰἀοποιιβ 11]. 4. 9, 

Φυλάτεομαί τινα, ον 60 ΠΤ] Ηϊ Δ ἃ]. ἴ. 1.18 : 
1]. ἢ. 14: ὅπως μὴ ποιήσης ἷ. Ὡ. 97: αὑτὸν 
σοιοῦτον γενέσθαι ἷ. ὅ. ὃ: φυλάττειν φυλακὰς, 
ἀΘΌΓΘ ΘΧΟΙΪα5 11], 6. 1]. 

Φυλὴ, {ὐ]θιι5 11]. 4. ὃ. 
Φῦλον, σΘμτι5, ΟἸΆΞΒΙ5. Πουηϊιιηι 1,1. 7: ρὸ- 

1115 4 δ Πἰ πη ἴ. 4. 18, 
Πεφυσημένος ἐπὶ δυνάμει, ροϊοιίία. ἐπ θαίιια ἱ, 
. Ε10 ἱ 



ΦΥΜ 

Φῦμε, πεφυκέναι, Πδίιιγα, 6558. 1ϊ. 6. 10 : οἱ τὰ 
σώματα πρὸς ὥραν εὖ πεφυπότες, ΟΟΥ̓ΡΟΙΘ [ογ- 
πηοϑβὶ ἷν. 1. 2. 

᾿Φύσις, μια, ἱηρθηΐαπη 1]. 1. 27: ἵν. 1.2: 
κατὰ φύσιν, αἱ 5ι18, οὐἴαψιιο πδίπγα ἔογὶ 11]. 
11. 11 : ἀιῃνίοίἐα πδίπγθθ ΘΟ ΘΙ 65 11. 8. 
14: Φυσικὸς, ἃ πιδίαγχεα πα ϊίι5 111. 9. 1. 

Φυτεύειν. ἀγρὸν καλῶς φυτευσά μένος, 411] ΔΘ α ΠῚ 
ἈΤΡΟΥΙΒιι5 ΘΟΏΒοψοΥ 5101 οἱ ΡΙδηίανθυῖί, 
1.85.8. 

ἕω 7αθθο 6556, 1η60 1]. 8. 19: 6ῇδτο, ΡΙο- 
ἄϊιοο, ἀθ ἀφια, ἵν. 18. Ὁ: ποέ: φύεσθαι. 
δι. φύσεϊ ψίγνέσθαι 1ἰϊ. Θ. 1 : τὰ φυόμενα ἐκ 

τῆς γῆς, ἐγαοσίτιβ [ΘΎγα, ΡτΟρ ΔΕ ἶν. 8. 10. 
Φωνεῖν τὰς βροντὰς, '. Θ. ἃ φωνὰς ΡΘΙΠἾΉΒΓΕ, 

ἌΡοΙ. 19. 
Φωνὴ, 505 1. 4. 6 : Φωνήεις, ν066. ΠυΙηΔηδ, 

τιΐθ 8 11. 7. 18. 
Φωτεινὸς, ᾿ποϊάτι5, ᾿ΠποἿ5 γα 105 ΑἹ Πϊη6115 ἷν. 

8. 4. 

ΜΥΩ͂Ν 

Χαίρειν τινὰ, προσειπεῖν, Βα Πα ΓΘ ΔΙ 161 ἱ ἢ. 
18. 1: ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς 1ϊ. 6. 85: [Ιεϑ δ] 
ξογίπηδ. 

Χαλεπαΐνω πρός τινώ, ΒΟΟΘΏΒΘΟ 1]. 9. 1 : 58- 
γἶγο, αἰ ΗΠΟΙ]Θ ΠῚ, Τ]ΟΤΟΒΙΙ ΠῚ 6556 1. 8. 

Χαλεσὸς, 61 ΗΟ1115 ΘΧρ!]οαία ἱ. 9. 42 : φίλος, 
ΤΟ] ϑίιβ ὩΠηΐοιι5 1]. 6. 2: χαλεπώτατα 
εὑρεῖν, ατιδ8 Ραγία. βαηί αἰ ΗΠ Ο0]ΠΠΠ1τὴὰ, ἱ. 6. 
9: χαλεπότης, ΤΠΟΓΟΒΙ (45 1]. 2, 7. 

Χαλκεύειν, τὸ, ΑΥΒ ΤΌΓΓΑΤΙα ἷν. 2. 29, 
Χαλκευτικὸς, 4 ἀΥγΐθχη ΔΤ] ΓΟΥΤαΥ ΟΔ]]οΐ 

χ ἘΠ. 
Χαρὶς, σγαῖία, βῖνϑ οδὲ 11 ΔηΪΠΊΟ βῖνθ υ 15 

51γ6 Χο, ἷν. 8. 8: χάριτες: αὐ] σα 14 Παθοί 
ὙἱπῈ σα τ ὩΠΊΟΥΘΠ α116 ΘΟΠΟΙ ΠΆΠΑ] 11], 
δ. 28; πρὸς χάριν διαλέγεσθαί τινι, ΑἸ ΟαἾτι5 
δταϊΐατῃ οαρίαγο ογαίΐομϑ ἷν. 4. 4, 

Χαριέστερον, ΘΟΙ ΠΟΘ ἴπ5 ἂν ὯΝ Ὁ. 

-Χαρίφομαι, σαί ΠοΟΥ 1. 2. 10: σώματι, 601- 
Ροτ5 γοἸιρία ἴθ ιι5 Ορδοαα! 1. 2, 98: γασ- 
τρὺ, ΟὈΘαἾΓΘ ΘΠ 11,1. 2: “εχαςισμένα, 
7ασιπάα 11. 1. 24: 1]. 2. δ: ἐωβλέπουσα, 
111. 11. 10: 46 ἐρμιδαῖο αερ ΟΟΥ̓ΡΟΥΙ5 [ἃ- 
αἰπηΐ ἴάπη ἐδύ!. 14 : τοῖς Θεοῖς ΡΥΌΡΙΔ05 
5101 γράάδθγο ἵν. 3. 16. 

Χειμὼν, ΠΙΘΠΊ5 ἰν. 8. 8 : 
1. δ.6: Τηῆρυ 1. 2, 

Χίρας προσφέρειν τινὶ, ὙΠΆΤΙΙΙΒ ΘΠ ΥΤΘ 11]. 0. 31. 
“Χειροτέχνης, 4αἱ ἀγίοτη 11ΠΠ0 6 ΓΆ]6 1. αιι1- 

οαπαιι οχθγοθῖ, [πὶ απιὰ πηΔ ΠΡ 1 ἱπρυῖ τη 5 
ΟΡ οϑὲ 1Π|,11. 4. 

Χειροῦσθαι, ψίπσογο, Βυθίσογο 1], 1.10 : 
"- Αἰϊουιι5 (67 Ἰάρμα! Ἰπυϊάμινομι Π ἢ]. 

8 
Χρθαμαλὸς, ᾿τιΠ}}}}5. 11], 8,9. 
Χ, τωνίσκος, ὙΘΒΓ] ΠῚ ΘΗ 11ΠῚ (ἃ 51} ΥΤΥΟΤΊΙ ΠῚ 8 ΠῚ 

τη] οσιι πῇ 11, 7, ὅ. 
Χιόνα ζητώς, 11. 1, 80.: πίνοτη δα μοι οηθ τὴ 

το ΓΙ σοΥα πόδα πη. 
Χλαμὺς, μα] ὐππιρπίαηι δία. 111. 10, 12, 

᾿πρμμρῇ ἰοπηρ βίαϑ 

35 ΩΜΟ 

Χλανιδοποιΐα, ῬΦΟΙ]  Υαγ σΟμ ΘΟΕ 11, 7. 6. 
Χορευταὶ, ΟΠΟΥ πθηη γὼ 111]. ὅ. 6, 291. 
Χορηγεῖν, υ. ἢ. 111. 4, 8. 

Χορὸς 11]. 8. 12 : χοροῦ προιστάναι ἢ]. 4. 8: 
αἸοἰπιι ΘΠΟΓΑΡῚΙΒ : χοροῖς νικῶν ἰδ. ΟΡ πο 9 
ΘΠοτῸΒ ΘΧΠΙΒθ6.Ὲ : χϑρῶν διδασπκαλίω υ. γι. ὁ. 
4: ἡ τῶν χορικῶν γίκη, ΟαΤΩ. 4115 ΟΡΕ ΠΛ τι ΠῚ 
ΘΠογατη ΜΔ αΪδ586 5. Βοθηδτη ΟΡ πΠ18 ἃρρᾶ- 
γά556 ἡπα]οαίαγν ἐδία. ὅ. 

Χρᾷν, φηπίπαιιπι ἄδγο 111. 81. 18: χρᾶσθαί 
τινι ἐν τοῖς λόγοις ὅπως βούλοιο, ἈΤΙΪ ΠΤ 8]1-- 

Οὔ α5 ἵπηΡΘ 16. ΟΥ̓ΔΕΪΟΠΘ, 4ΙΘΟΠ 116 γ 615 
ἱ. 9. 14: οἱ χρώμενοι, : ΤἈΥΩ]Π γ65 11]. 6. 8. 

Χρᾶσθαι ἑμωντικῇ,, οἰωνοῖς, φήμαις, συμβόλοις, 

ϑυσίαις 1. 1. ὦ. οἱ 8. αἰοίξαιν αὐ χρᾶσθαι 
ϑεῷ, απ 8 χρηστήριον ΟΥ̓Δ Πα  οβί, ΘΟ ηϑι1- 
Ἰο 8 ἄθιιῃι, 1Π ΘΥΓΟΡΆΤΘ, 

Χρεία, 5115, ΤΌΠΟ αἰθηα , εἰδν σεγδυαιοίι, 
χρῆσις, 1ῖ. 4.1 . 11. 10, 1; ἵν. 2, 95, 26: 
ἐν χρείᾳ ὄντα, 1} τπι[6 15 τὶς 1. 6. 8: χεείω 
γίγνιἱππέων, αι γϑηἱῦ Θααϊζιι, ΟΡιι5. οδὺ 
Θα.  θιι5 111. 8. Ὁ: χρέαι τοῦ σώματος; 
Ἰάσ5. ΟΟΥΡΟΥΒ, [ΘΠ ρΡοΟΥα ΟΠ ΟΟΓΡΟΙῚΒ 
ΟΡΟΙὰ ΟΡΊΙ5 δϑὲ 11]. 19, ὃ, 

Χρήματα, Ρθουηΐε 11, 9. 6. 
Χρηματίξομοαι, ΟΡ65 ΟΟἸ]Πσ το, αἰ} ἴθι οε- 

ΡΟΥΘ οἱ πιουτιηὶ 11. 6. 8: ἀπὸ ζώων ἵν. 8. 
10. 5 

Χρησίμους οἰ"είας 111. 8. 8: αὐ χροησιμωτάτας ἸΥ. 
τ. 8 . 

Χρησμωδῆσαι τι, ΡΟ]. 80. 

ὦ... 

Ψαύω, αὐίπρο , 4, 12. 
21... ἐπαινῶ, ῬΟΓΡΘΙΆΠῚ ἰδιάο 1 11. 6. 86, 

: ἐψεῦσθαι ἑαυτῶν, 586, ΥἹΓῸΒ 5185, Ὑ] 018 
Ὡς νἰνταίος ἸΘΟΥΑ 6 ἷν. 9. 96, Τὰ ψευδῆ 
ἐπαινεῖν, νὰ ἰἸαπάαγο, ΠΟΙ5 οὐ γα ἰδππ6]- 
Ῥὰ5 11]. 6. 87. 

Ψῆφος, 1) σα ]οι 5, 2) Βα γα στὴ 1. 1. 18. 
Ψόγος, νἱπαρουλαση 111. 6. 16 
Ψυχαγωγέω, 111. 10. Ὁ : διιαν 6 7 ἃ ΒΊΟΙΟ ἃ ηϊ- 

Ὠγ.11 οἱ 6] θοίο. ν 
Ψυχεινὸς, ἔΥΙρΊαιι5 111. 8,9. 
Ψυχὴ, ΔρΡοά τα ν. 6. θα] 1, 2. 4 : ψϑ 6 }}5 

1. 8.14. 56665 ΘαΡΙ Ἰ αΐαπι, τὸ ἐπιθυμητι- 
κὸν, 1. ἢ. 98; αἱ τῇ Ψυχῇ συμπεφυτευμέναι 

ἡδοναί. πιοί. οἵ. ΟΥΥἹ ΤΟΙΒΟ ρΙ Ππάτὴ 1. 8. 18 : 
νἱ, 9. 28: νἱ]]. 7. 4: ΤΠραρο5. Βίοοϊ γ. 
11. ἃ μὲν ἡδονὰ ἐν τῷ ἐπιθυμιτικῷ. νἱΐα, 11]. 
1251. 

Ψυχρὸν (ὕδωρ) ὥστε λούσασθαι 111. 13. 8; ηοί. 
51 ΟΥ̓ ἉΠΞΟΙΡΙ. ἶν. 5.8: ὀλίγοι ἐσμὲν ὥστε 

ἐγκρατεῖς εἶναι αὐτῶν. ΟἿ οππῖηο Υνι- 

ΘΔ ἢ} ἴῃ ΒΙΠΟἢ. (ὐὐἱι. Αὐηβίοὶοί. 
ΨΟΝΤΙΙ, ΡΤ Ρ.. 6: 

Ψωμὸς, ὈΟΪτι5, Γιυαδύ! παι ΡάἾ5 11], 14. ὅ, 0. 

Ω 

᾿Ωμὸς, οὐήτις, πη} }{19, σον νι ΠῚ, Ἐν, Ὁ, 
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ἸὭμος, ᾿να Πγογιιβ, αἱ δβὲ ἰ 0} ΟἸ] ὑπ πη: δὲ 
ΟΒ βοαραϊαγιμα ἷ 11}, 10. 18. 

Ὥρα τῆς ἡμέρως; ῬΆ15 αἰ οἷ, τεῦ γα Ή8, γιθναΐος, 
ἱδηρι5 Ῥογιθν εἰϊαγιεγνι οἰ υδϑρθγιιδ ἦν, 8. 
4: τῆς νυκτὸς» ἰὰ. φα. φυλακὴ τῆς νυκτὸς, 
νἱρτ πα, ἰδία. ἐνιαυτοῦ, ῬΔΥΒ Ὁ ΠΠΪ, μὲ Ὁ, 
ἀνία, θἰ6. ἰδίά. ὅ. ὁ: 1. 1.1: 11]. 8.10 - 
ἶν. 7. 4: [θη ριι5 ΟἸ 1 ΒιιΠ] 6 ΠΕ ; 4], 1. ὦ - 
ῬαΠΟ εν τ 40, ΒΡΙΘπΔοΥ 11. 1. ζῶ, 

Ὡς ῥγὺ ὅτι 1ἰϊ. 8. 14: 11]. 4.. 6: ὁίο. γοβι- 
ιδπη ἰϊ. 1. 29: αι ἴ. 9. 41 :. χὰ γα η9 
1. 8.1: ὡς ἐμοὶ δοκεῖ 5. δοκεῖν ἰϊ. 8. 10. 19 : 

ΩΦΕ 

Ρτοιΐ ο, σόηι. αὖϑ, '.. 1. 4: 46 ορἰῃΐομθ δὶ 
ϑέη. αὖ. 1. θ., ὃ. ἢ. 5... 90: ὡς τοὺς καλοὺς 
φιλήσοντός μου, ϑιαῤῥῶν δίδασκε 11. 6. 38. ̓βοά 
μου ΟὨλ {{π| 5θοῖ. 992. : ὡς οὐκ εὐτά “των 
ὄντων ᾿Αθηναίων οὐ δεῖ ἀθυμεῖν 111. ὃ. 90 : ο. 

α(ο. αὖϑ. ὡς τὴν ὁμιλίαν ἄσκησιν οὖσαν ἷ. ὃ. 
2.1. 2. 20 : 11. 2.18; 6. πονηραί. αὖ. Ἰϊ. 
9. 8.: ἵν. 2. 6: ὡς, ἀβαπθ, οἰ ριεΐοο οἱ αοο. 
ἐς ον δι 

“Ὥραις }Υ7Ὸ ὡς ἰὶ. 8. 8: ἡ. 6. 86: ψοὶ αὶ, 
ψΨΘΙΙ οασιβὰ 111. 8. 12; τἰϑϑερδενς ῖν ΩΝ 
ἀθηἰὶ σῶς ἰν. ὅ. 9: ποΐ. 

ὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν, ταὶ γΘ 1 ΡάΟἷβ οοτη- - “Ὥστε 6. ποηεῖγι. δὲ ἐπι. 1. ἢ. 1. ἦν 4. 1 : ἴγι-- 
Ρίθοίαν 11]. 8, 10: ὡς τὸ πολὺ, Ρ᾽ αΥΙ πηι 
1,.1.10 : ὡς τάχιστα, αὖ ῬΥΪπλιμη 1. 2. 16 : 
ὡς οἷόν τε γε μάλιστα, 4 ΔΤ τη ΧΊΤη6 ἷν. ὃ. 
ὥ: ὡς δυνωτὸν κάκιστος, ἸΟΠ ΡῈ. ῬΟΒΒΙ ΤΠ 5 ὃ : 
ὡς ἕνι ἥδιστος, (πὰ ἢ} ̓ ποιι ΒΘ ΤΠ 15 Θ : ὡς, 
αὖθο, τὺ 1. ὦ, 85 : ααἱρροῖο. ἀαΐ. αὖ. ἰδία. 

ἐεἰἰαίιαν ἢ], 9. 4: φαδηηοθγθηι 11]. 1.9 - 
ὥστε λούσασθαι; δα Ἰαναπάπηῃ 11]. 18. 8. 

᾿Ωφελεῖν σὰ μέγιστά τινα; ΡΙυ πλιιτα. Ῥγοάθβθο 

ΔΙΤσαὶ 1, 9... 6 : ὠφελεῖσθαι, αἰ ταΐογὰ μ61- 
οἴροσθ ἴϊ. 4. 1. 
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ι Α 

ἈοιιπΊθΠι18, τη θαΐοιιβ οδίοδθ),, ψιιο ζαηιϊία-- 
γἱθν τὐϑιι8 65ὲ ϑυογαΐα5 ἰἰϊ. 19, ῷ 

ΖΞ σγρίυϑ 1. 4. 17. ᾿ 
ἀξ αι ἴῃ ἐθῃΊρ]0 ὈΙ ΡΟ αύμν δαιιδ οΔ]148 

111. 18. 8. 
ΑἸο ἴαα 65, ΟἸϊγιὶα πἰΐιι5, ϑοογαιβ ἀϊβοῖρα- 

105, πὶ ἀθυποογαίϊα τη], νἱο θηΐου ἔδοὶώ 
1. 9. 12. οὰν' Βοοίαίθ ΠΡ ΒΕΧῸ τιϑιι5. 510 
ἐδ. 16: ααἴθιι5 οαιιϑῖ5 ΘοΥγιρίιβ, 94. 9 : 
αἰβρυίαῦ οασὰ Ῥουοϊθ ὑπΐογα 510 ἐῤ." 40, 
δΕηῷ.- 

ΑΙ ημαίς ἔγαΐου ἡαίπ τηΐῃοῦ ΟἸΪηἶα5, ρὰ]- 
ομουυίμηιιβ, 4Ό 61. δου!" ΟΥΤΟΡα]8 1, 
3. 8.10. γύωο Ααἀάογιάία. 

ΑΠΑΧΑΡΌΓΑΒ, ΟἸαποπιογιῖιι5, Ῥ]μψδἴοιια ϑθοί 
]οπῖοσα, οαϑυϊςαῖαν ἃ Βοογαίθ, (ιο ΟΊ θ᾿ 
βίου 6588 Ἰση 6 ἷν, 7. 0. 

Απερῆοι ΣΡ ἰδία σοζαίαῦαν ἃ ποογαίθ, τ. 
π. ἂν Ὁ. 1. : 

Απεβίμθηθθ, Αἐοϑγιϊογιδῖδ, ϑοογαιῖ5 αἰϊδοϊγιι- 
ἰω5, στη 60 ἀἰβραίαί ϑοογαῖο 46. ἃ πηῖοο- 
Τα ῬΓΘΙΪΟ 11. ὅ.. 1. - παπαῦάμη ΓΘ] πα αϊξ 
δοογαίρχηῃ 111. 11. 17. ; 

Ἀαἰβέμοηθβ, “{]ιθτἸθγ."18,) ΘΧ ΦΟΟΠΟΙΊΟ ἴδ0- 
ἰὰ5 ᾿τηρογαΐου 11], 4. 

ἈΡοΙ]]οάοτγιβ, Αμ]ιθγεϊθγι51:, ἀβϑι ἀτῖπι5. ΒΟΟγα 19 
αἰβοῖρα 5 111, 11,17. 
ΑΘ άοτητι5 ΠΟΤ ΡΑΌΡΟΥ οἱ ἀϊβογίαϑ, 11- 

Ῥογαΐ Οὐ θη ἃ 5. ΟΡ μα ἐπ ρθίιι- 
Ἰαπίῖα 11. 9. 8. , 

ΑΥὙΘΟραΡῚ βθηδία5 Ἰαιια αν οοπβίαηϊα, ρτᾶ- 
νἱία5, [ϑ1{18 11]. ὅ. 20. 

ΑΥἸβίΆτοηιθ, ΑἠΠοηϊοτιδῖδ, 6785 ἱπορίδπι 
50] ον αΐ, ΘΟ 51] πα πὶ ΌΟΓΑΙΒ 1], 7. 

Απβήρρυθ, ϑοογαίίσιι5, Ογγοηαῖοας 8θοΐω 
απμοίογ, Οἰτὴ 60 αἰβρυίαι ϑοογαίθθ 46 
νοϊαρίαίο ἰΪ, 1 - 46 ὍοπΟ οἵ ρα]ογο 111, 8, 
ον πν 1, 2. 60. 

Αὐήβιοάοηηιϑ, οοσ ποπ 6. ῬΑγνιιβ, σοη 61 η- 
ἴοι αἰ ν πα! οτ 8. οὐ. γ Πρ οι. ἃ ποογαίο 
το ποοιν κα Τ)605 οοθηο5 1. 4. 

᾿Αβραβία, πιᾶρ δίχα οοα θη {πὰ ΕΟΟΥαΙΟΒ 
9118 δὲ 1], 6. 36, 

Αἰδμρηΐθηιβοθ Ἰαπιάα παν οἱ. γορτοποπάμης- 

ταν ἢ. δ; νἱοι ἃ Βωοίτβ 4. 4: παπ- 
4αδχη 56665 πιαίαγιμ 12 - τη πι15 ὁ] λέ 
5668 ὁ. 15: ποὴ Ρᾶγθηΐῦ τηδρΊβύγα {1} 118, 
οἰο,, ἐδία. ͵ 

Αἰὐἰΐοα, οἰποία οἱ αἰ νίϑα τποη ἶθιι5 111. δ, 20, 

ς Β 

Βαοίΐατη ναβίαμί ΑὐΠθη Θη568 11], ὅ. 4. 
ΒΟΥ Ομ Ραγαῦ οαμη ΑἰΠ ΘΠ ΘΉΒ1}0ι15 

111. δ. 9: 9εφ. ἢπαηῦ ᾿πβοϊθηίογο8. δάν, 
ΑἸμθμΐομβ68 ὃ. 4. - 

ϑ 

ΟαΥπαρἑ ΐθηβθβ προ υίι πὶ Γἰ γε σπου 
1.1.110: 

Οοθ65, ΤΉ ΘΌδμτιϑ 111. 11, 17 : ΒΟΌΓΑΒ ἀπα!]- 
ον ἰαπάθ αἸρτιβ ἱ. 9. 48, , 

ΟδοιΌρ8, ατεϊφιιδοίηνιι Αἰδίσα γθὰ, αἰ)αα]-- 
οανὶὺ ᾿ἰΐθτα Τ)θοσιιπι 111. ὅ. 10. 

Οδγᾶτηο, Αἐ)ιογθγνοΐς, Ἰοοι! 0165 τα 1005 Δ] θαΐ 
ΒΘΥΨΟΒ 1]. 7. 8. 

ΟΠ υθογαΐοβ, Αἰδογιϊθηῖδ, {γαῦθυ. Τ]ΠΟΥ 
ΟΠ ΥΘρομ 5 11. 8.1, 15: Βοογαῦῖβ ἀἴ85- 
ΟἸΡαΪα5 ῬΥΟ 115 1, ὦ, 48. 

ΟἸφυθρἤο, Αἰ ογιυϊθγηι5ῖ5, γογτῖο ΒΡ] θ αι, 
υἱά. διεϊα. ἢ. υ. {ναῖον ΟΠ ΚΘ δ 185 11, 5. 
1, 1 : δοοιαίῖ5 ἀἰβοί ρα! 5. Ποηοϑίπιβ 1. 2, 
48. : 

ΟἸΠαυίοῖοσ οαπὶ Οὐ {0 ἸορΊ Β᾽ (ον τοι - 
ΡοιῈ ΧΧΧ ὑὐγδηπο 1 1. ὦ. 81 : δθ2. 

ΟΠαυμο5. Ἰδιιοοηΐβ Π]ΐιι5. 111]. 6. 1 : 1Π]. 
7.1 : «ἃ γϑπηρ. οἀ ροββοιάαμι Θχοῖτα [ἐν 
Βοοταίθ ἰδία, ᾿ 

Οἴγοθ πιίαὶ, {Π|γ 5515 ΒΟΟἿ05 ἴηι 5.165 1. 9, 7.1 
ΟἸθιι5, Ατμ ρθη, Ῥἱ βίου 11. 7. Ο : ποι. 
ΟἸἸἶα5. ΑἸ Ια 5 ἔγαίοι, 1. 8, 8, 10; Υἰ6 

Ααἀάοπαα. 
ΟἸΠο, ΑΙπθηϊ ΟΠ δῖὶθ βία πανὶ αθ, ΦΙΙΘΟΙΓ 

ἀἰβθουῦῖυ ϑοογαίοθ. (6 αὐίρ βίαια αὶ 11], 
10..0. 

ΟὐΠᾷ5, Ομαἰαπβοινὶ πἰΐι5,, ἴθ ΟἹ γΟ ἶα 
ται! γι ο! τον τᾺ0ἶν 1, ᾧ, 192: αἷμ; 
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ϑοογαίθ τηδρ]5|7Ὸ τιδι5, 16 : [ἢ ΤΙ ββα]ΐα 
ἀοργαναίιιβ, 920 : δἃπιαίουῦ Βα ἢ γα θηηΐ, 
89 : Ἰορθῃι {π|10, ἢ6. ΔΓ αἰββθυθηαὶ ἀ0- 
οογοίαν, 31. 

Οὐἱίο, Αἐἠογιογιδῖ8, Ῥαῖθυ ΟΥ̓ τΟΡα]].1, 8, 8.. 
ϑοογαῦῖθ αἰδοῖ ρα! 8 ΡγΟΡΔὈ115 1. 2, 48: 
ταύιι5 γα τ} ἃ ΒΥ οΟΡ μη ΐδγιι μὴ 1η} γα 
{9 0.}ς 

Οπίορι!ι5, Οὐ οι ΐβ Ἤ]1πι5, οδοσ]αίαγ ΑἹ- 
οἱ ίαάθια ρα]ογατῃ ἱ. ὃ. 8: οπὶ 60 6415- 
βουῖζ ϑοογαῖθβ, ἄἀθ διηϊοὶβ ἀθ Πρ θη 185. δὲ 
ΟΟΠΟ Δ 415 11. 6. 

Ογχορίου, Ὑἰάθ ΟΠ Ρα8. 

Ὠ 

Τλράδ]ιβ, “ΤΠ θγιϊοριδὶδ, ΟὉ ἀὐὰϊβ ΡΘΥ ἐἾ8 
οδρίιβ ἃ ΜΙΠΊΏΟ6 βουναβ Γἀοῖ5, ᾿πΠ6 οα 
ΠΙΪῸ δυβαρθγθ οοηδαίιβ Π] τ. ΔΤηΪδὶἐ οἱ 
δα αν θαγῸ5 ἀ6]αίοβ βουνῖνις ἱν. 9. 88. 

Ὦ εἴα υ. η. ἵν. 8. 2, 
6] 1ππ}, ορρίάμηι Βωοίϊω αὖ Αναθ ἀἰσίαη.5 
ΧΑΑΧ οἰαάϊα, αὐοίογε διγαθογιὸ Σ Ὠϊο 
ν οὐ] βαηΐ Αἰπρῃ. 111. ὅ. 4. 
Το ρ Νΐ, ἢ ἔθ ρ]9 ΑῬΟΙ 5. {πὶ ᾿πβουῖρ- 

{ἴ0 : ΝΌδ06 ἰδ ἱρδίην ἵν. ἃ. 9. 
ἘοΙΡ ἴθ Το, ἢ. 6. Αροίϊο, ᾳαἱᾶ γχο- 
ΒΡΟΠαοΥ ἀ6. πιοᾶο ΘΟ] ηαἹ [2605 ἷν. 8, 
90. 

1615 ἰηβι]8 ηταγὶς σαὶ; ᾿ς ΟΠΟΥ 5 πη - 
{{ππν 8 αὙϑροῖβ 1]. 3.12. ; ἃ] Διἰμϑηΐθη- 
51 115 φεοέαγυγυῖδ Ἡὰν 15 ΒΔ γα τ ἐπ} πο, 
ἦν. 8. 2. 

Τδηθαβ ΟΟΙ ΓΘ ηβῖ5, αὐ εχ οΠ]απι  ἀτιτη 
1... 71 Ὁ; 

ΤΙ οάοτιβ, ϑοογδ ΐβ ἔ Π} 1114 Ὑ]5,). ΘΟ Ρ 6] 
δ θοποίδοϊθπαππι Η Θυτ ρθη] 11, 10. 1. 

ΤΙΘπ βοάουιβ ργοβύθίαν ἀΥ 6 ἢ ΒΔ] ΓΘ ΤΩ; 
τὺ πς ἀἰδον εἶς 

Ε 

ΕΣΡΙΟΠΙΓΉγι15, Οοτι5. ροδία σοηιΐοστι5, δἰ 6715 
Ε δοηια(ϊῖς Ἰαυιάαίιν νουξιβ ἢ]. 1. 20. 
Ἐρίσοιθβ ϑοογα ϊβ αἰδοῖ ρα]ιθ, ΘΟΥΡΟΥΪΒ 

ΠΘΡΊρ ΘΠ ΟΥ 111. 19,1. 
Ἐγαβιηἶά 65, Ῥυεθίου ἃ}0 ΑΘ ΘΗ Β1 1115 ΠΠΟΥ- 
6 πη ίαίιι5 1. 1. 18, 

ἘΣ ΟΠ Θιῖ5, Τοὸχ Δ ΙΒ  ΘηβιιΠΊ, οἦιι5 ατπι- 
οαἰ10, ποβρὶ απ, οὐ Ὀθ]]ιηὰ οαπν Οὐ οοῖβ 
11]. δ. 10.. 

Ἐλα ΠοΥιβ, ΑΙ ΗΘ βἵ δι ῬΑ ΡΟΥ Π6110 Γασίτιβ, 
ΘΟ ΡΘΙΠΠ αν δα Υἱΐε σ'ΘμτιΒ σον ΘΗ θα Ἶπ|5 
Ἧς 8.11. 
Ἐν ἀθηλιβ, σορμομλἾ 6. ΕῸΥΤηΟβιιβ, ἃ 
πτ10 ΔΙ ΊΘηλτ15. ἃ}0 τη ηἱ αἰ βοΙ ρ] λα, Ροβίθα 
ΒΒ  τιπ15 ΞΟΟΥΔΓ15 αἰδοῖ ρα] ἵν, 9. 1. 40 : 
ἃ Τη605 ΟΟἸθηοβ οχοϊίαίαν ἱν. ὅ. 2. 
δερᾳ. οἴη 60 αἰβρυίαὶ δοογαΐοθ ἦθ ἴπ- 
το ρογἴἃ ἵν. ὅ, 2: διαί ἃ Οὐεῖα 

ἐὰν ὥς. 90 . ηοΐ." Ἶ 

α 

ΟἼατιοο, Ατἰβιοηἶβ ΠΠΐπιβ, ἔθ πιθγο τοῖρ. οἂ- 
Ροββϑοπάςφ οαρίαϊι5 11]. Θ. 1. 

ΑἸδποο, ΟΠ τη 15 ραΐογ, ἐὐϊά. 

Η 
᾿ 

Ἡ δ οΙἄς αα]α Ὁ ΑἸΠΘμ θη υι5. 11]. ὅ, 
10, 

Ἡδιοι]ο5 ΡΒ ΒΟΘΠ5 ἰΪ. 1. 21. κεφ. 
Ἡ ουποογαΐθϑ, ἀἸβοῖ ρα]5 Βοογαῖῖς 1. 9. 48. 
Ηδογμοροηθβ, ΕἸ ΡΡΟΙΪΟΙ Π]ῖι5, πουίαζιν 

ϑοογαίθπ, τ 46 ἀροϊορσία οοοσίίου ἱν. 8. 
4. ποί. 1ϊ. 10. 8. 

Ἡροβίοάπβ, δαἦτ8 ν υϑίιβ Ἰδπἀδηίαγ 1. 2, δ6 : 
1.3,.,}:. 11..1.. 20. 

Ηἱρρίαβ, ΕἸ] θη βῖβ, Βορ βία, ἀἰβραίας Θὰ ΠῚ 
δοογαΐθ ἀθ 1πϑ1|π οὐ Ἰοσίθιιβ παίΐαγα]!- 
Ρὰ8 ἶν. 4. ὅ. 

Η!ρροσγαίοβ, πχ Δ μ θη θηβί τη νυἱοίαβ δά 
ἤδήμς 1}, ὅ. 4. 

ΗοΙΊΘΙτι5, ΟΔΓΠΊΠ}15,. ΘΡΙοὶ ΡΥΪποΘρ5 ἷ. 4. 
8 : Ἰοσιι5 675 ἰαιτάαίαν 1. 2. δ8 : 11. 6. 11. 

Ι, 

Τιδορςουη οἱ ΘΟ] ηΐ 5665 11]. ὅ. 156: οοΥ- 
Ρι5. οχϑυοθηΐ, ἰδία. Ῥαγθῦ πὰρ σίγα - 
Ὀιι5, οὐ ἸορΊθιιβ ἐδία. οἰ ἵν. 4. 18 : πιῖ- 
τι Π} ΘΟ αὐ σΟΠ ΟΥ̓ ἰαπὶ 111. ὅ. 16. πἴαη.- 
αν ΟἸγΡοΙβ οὺ Βαβι 11]. 9. 9. 

ΤμΔΡΊΡΤΟΟΪ65, δοουδ δ ΠΠ 5 παΐα γηαχὶ Πη1ι5 
᾿τηδίγὶ ἰγαίαβ ρΙδοδίαν 11, 9, 1. 

ΤΠ Ρααῖα. ορριάμην Βαοίϊεα; ἶο οἰδά 68 
Αὐμθηθηβίαση δοοιἀ 11]. δ. 4. 

ΤλΌν 65 ραγθηΐ ΟαγεΠα σ ΘΠ ΒΙ θι5. 11. 1. 10, 
Τλοϊὰ5. ᾿μλοραεο ποηἶ 8, ῬΘΓΘΟΎΪΠΟ5. ΠΟΒρΙ- 

(ἴο Θχοθρὶ! 1. 2. 61]. 
Τγοαγρῖιβ ἔθος αὖ Θραγίαηϊ ῬΥερ το ΘΓ 8 

οΠδαϊγθηΐ Ἰοσῖ θυ ἵν. 4. 15. 
Τυναϊ βα θ] οὐ ΡΥ βασι πη ΡΟ 110 11. Ὁ. 10. 

Μ 

ΜΙ οί; ἴῃ Ἐλαχορὰ Βιι] 6 οἱ} βυιξ Βον ἐΠ δ 1. 
1.10. 

ΜΆρΡΆΓΘηΒ.5. Ρ] υΐαιιθ οροαραιῖ βαιέ ὁχο- 
πλάτια οομδοίϊοπο ἱϊ. 7. 0. 

ΜεοΙδμΙρρΙθ5, οαγμἰηἶβ αἰ γγΔ Πλ) ἱ οἱ 
ῬΓΙΠΟΘΒΒ 1]. 4. 8. 

Μοἰτ5, Αἐπμογϊθη δὶς, δοοιιβαῖου ΒΟΟΓΑ Ϊ5 
ἦν. 4: 4:. ἵν... 

Μόομο, Αἰπθηϊθηβίβ, ΟΡ᾿ ἔχ ρῳ]αγατα ἰΪ. 
7.0 

Μιϑῖ, Προυίαίθ αὐ αν, δὲ ῬΟρα δε 
Ῥουβασι Το θη θτη 111. ὅ. 90 
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Ν 

Ναιβίογάθβ, Αἰμθηθιβῖβ, τα α]105. 8] αν 
56νο5 δα ρο!οπίδτῃ Γμοϊ θμάδηι 11.7. 0. 

ΝΊοΙαβ, ΝΊσογα τ ΠΠΐπ5, ΘΠ {416 0 56. 
᾿ ααΐ μγεθοϑβοῦ ἀυρθηθ ΓΟ 11}15 11. δ. ὦ. 
ΝΊΘΟΠ Ομ 468, ΑὐΠθι θη βῖ5, ΓΘΡαΙβάμα ὑὰ- 

"πὸ ρ τοίατο 11]. 4. 1. 

0 

ΟἸγπρία, οἰυϊίας Εἰ ἴπ ῬοϊοβοΉ 650 
Ἧἱ 18. ὃ. : 

Β 

Ῥαϊατηθᾶςθβ, Ναιρίϊ Ἐτιδαα γοσὶς Μίϊιι8. 
Θ6]6θ θυ, 010 βαρ θη δ η) ἰηνίβιι 7] γ 551 
Ρου ἵν. 9. 88. 
ῬΆΥΓ Πα βθ, ΑΥΠ ΘΠ θη 58. Ρ οἴου, 4ΙΙΟΟΙΙΠ. 

δοογαίεβ αἰββουῖϊς 46. αὐίθ ρἱπρσθησὶ 11], 
10.1. : 

Ῥοορομπθ 511 ΒΘ] πὶ σουηῦ σαι Αἰ θη - 
ΘΒ θῖι5 111. ὅ. 4. 10. 1]. 

Ῥουῖο]ε5, Χαηπεηϊρρὶ οα Αφαγίξέα Π[ϊιι5, ογα- 
(ΟΥ̓ δὲ ὧδ γϑρ. ἀἰίιθγι. οριΐηιθ γιογϊξιι 5 αἸοὶ- 
ἴὰπ ὁ πάνυ 11]. ὅ. 11: ταΐον ΑἸΟΙ Δα 15. οἱ 
οἰντδε 15. ργεοίθοίιβ ἱ. 2, 40 ; αἀἰββουῖῦ ἀ6 
ἸοσΊθιι5 ἰὼ. ἀἸ5Θυ Ἰββί πη. Ὲ5 11. 6. 13. 

Ῥουοϊοβ, Ῥουο 5 {Π1π|6 Ὡού 5 : ΟΠ 60 
ἀϊδραίαὶ Βοογαίθβ 46 γονοοαηϊβ Αἰ μθηΐ- 
ΘΒ] 0115 δὰ ῬΥΪβίϊημδτη ἔΟΥ ὑπ 1601, ὑ. 7.. 
111. ὅ. 1. 

Ῥουβθο ἱπη ρου) Αβίφο ἰθπθηΐ 11. 1. 10; 
ἀομαϊηὶ Αβίς οὐ Ἐπαγορθ τἰβαῖι δα δῖα- 
οοαἀοπίδιηη 11]. ὃ. 11]. 

Ῥμεράο,: ΜΕ ἰϊοηιδὶα Εἰΐασα εθοία ργίνοορϑ, 
ΘΌΟΓ. αἰδοῖ ρα 5 ΡΓΟΡΑΌΙ15 1. Ὁ. 48 : Ὁ] 
411 1 τὶ ῬΡηςραοηα 68. 

ῬΆνυροβ Ραγθηΐ Ρ οΥβίβ 11. 1. 10. 
ῬΊβεῖαβ, Ἰου!οασιιτα ορί οχ ἢ]. 10. 9. 
ῬΙαίο ἀπηαίαγ ἃ ϑοοίαίο 11]. 6. 1. 
Ῥοϊγοϊθίιιβ, βία πα ] Γι ΠΔ ΡΤ ΠΟΘΡΒ 1. 4, 8. 
Ῥχοοχιβίθβ, ἰα{1Ὸ 11. 1. 14 
Ῥγχοάΐοιιβ, Βα ΡΊθη5.; 6}115 παῦγαῦο 46 Ηδῖ- 

οὐ] 11. 1. 21. 
Ῥγιμῖα, Αροϊἰιῖς ΤΠ) οἰρΠϊοὶ βασογάοϑ 1. 8.1. 

5 

ϑοῖνο, ἸΔ Ε1Ὸ ἐν Λρεῖδιι5 ἤ͵οραγογιδίμην Ἰὶ,.1. 
4. 

939 

50.114, ηιοηϑέγηνην ηναγίγεηι, 1ϊ. 6, 81. 
δου ΘΧΟΘΙΠαπὶ πιϑιῖ ἀγοιιηχ 1}, 9. 2: 

νἱα. 11. 1. 10. 
5Ι᾽Πηἶδ, Ἰαἴχο, σορηογῖγ6 πιτυοκά ματης. ἴ 
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